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1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent og sekretær.

4. Velge 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.

5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.

6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand.

7. Behandle innkomne forslag og saker. Herunder skal årsmøtet kunne behandle enhver sak  
 som er av prinsipiell art eller av stor betydning, og som kan innebære betydelige 
 økonomiske forpliktelser for klubben.

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta klubbens budsjett.

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.

11. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap og fastsette dennes 
 honorar.

12. Foreta følgende valg:
 
 a. Leder og nestleder
  
 b. 3 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år. Valgt styre i klubben
  fungerer som, eller oppnevner styrer i klubbens heleide datterselskaper.

 c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.

 d. Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

 e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

 f. Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
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Klubbens sportslige målsetting er å spille i Europa 
hvert år. Dette må oppnås gjennom plassering enten 
i serie eller cup som gjør at vi er kvalifisert for å 
spille om retten til Europacupspill året etter. I 2007 
ble det en 5-plass i Tippeligaen. Det er en plassering 
vi ikke er fornøyd med. Europacupspill i 2008 skulle 
derved ikke være mulig, men det er mulig at en 
norsk fair-play plass gir oss plass i UEFA-cupen.
 
I løpet av sesongen 2007 har prestasjonene til A-
laget variert. I Tippeligaen var det bortestatistikken 
vår som var spesielt svak. Høsten 2007 kvalifiserte 
vi oss for 11. gang til gruppespillet i Champions 
League. Etter trekningen til gruppespillet var det 
få som levnet oss noen sjanse, men laget viste 
prestasjoner på høyt nivå. Spesielt gledelig var 
prestasjonene mot Valencia som viste potensialet i 
laget. Vi endte opp på tredjeplass i gruppen og kvali-
fiserte oss for videre spill i UEFA-cupen med kamper 
mot Fiorentina i februar.

Høsten 2006 besluttet styret å styrke ”RBK-funda-
mentet” i klubben. Dette var også en av premissene 
som ble lagt til grunn da Knut Tørum ble ansatt 
som hovedtrener i desember 2006. Klubben var 
videre enig med Knut Tørum at det skulle foretas 
en evaluering etter sesongen 2007. Da resultatene 
utover høsten ikke ble slik som ønsket, ba Knut 
Tørum om at den avtalte evalueringen måtte bli 
framskyndet. I tillegg var det oppstått problemer 
med samhandlingen med sportslig avdeling. Etter 
at styret hadde rådført seg med alle grupperinger i 
klubben, besluttet styret at Tørum ikke skulle trene 
laget i 2008-sesongen. Knut Tørum valgte å fratre 
på samme tidspunkt. Trond Henriksen ble engasjert 
ut sesongen med Kåre Ingebrigtsen og Jørn 
Jamtfall som hjelpetrenere. Prosessen med å rekrut-
tere ny hovedtrener til klubben ble igangsatt blant 
annet ved å avklare Trond Sollied’s uttalte interesse 
for å komme tilbake. Deretter gikk klubben ut og 
hadde samtaler med en håndfull kandidater. Tidlig i 
samtalene utpekte Erik Hamren seg, ikke minst på 
bakgrunn av de referanser som ble gitt om han. Ved 
juletider ble klubben enig med Hamren om kontrakt. 
Hamren er en erfaren trener med samme fotballfilo-
sofi som RBK og med erfaringsbakgrunn fra Dan-
mark og Sverige.

Rune Bratseth meddelte våren 2007 at han ønsket å 
fratre som leder for sportslig avdeling i RBK. Styret 
igangsatte en grundig prosess hvor en først gjen-
nomgikk avdelingen for å vurdere ressursbehovet. 

Etter styrets vurdering var det behov for å øke den 
ledelsesmessige kapasiteten i sportslig avdeling 
samt å forsterke klubbens arbeid med rekruttering 
og spillerutvikling. Det ble besluttet å øke kapa-
siteten ved å ansette 2 nye medarbeidere, samtidig 
som premissen om styrking av ”RBK-fundamentet” 
sto ved lag. Knut Torbjørn Eggen ble i august ansatt 
som leder av sportslig avdeling og senere på høsten 
ble Erik Hoftun ansatt som nestkommanderende. To 
medarbeidere med solid sportslig og RBK bakgrunn.

Konkurransen om de beste spillere har økt kraftig. 
Økonomien i de norske klubber har bedret seg 
kraftig på grunn av økte medieinntekter og fram-
veksten av private investorer. Prisnivået på norske
spillere har som en konsekvens av dette gått 
betydelig opp. Videre har også konkurransen om 
talenter internasjonalt blitt betydelig skjerpet. De 
europeiske toppklubbene har finansielle muskler, 
samtidig som de systematisk kartlegger og følger 
talentene og mulige kjøpskandidater. I dette 
perspektivet har Rosenborg forsterket satsingen 
på egenrekruttering. Fra og med 2008-sesongen 
vil klubben starte et eget guttelag. Vi har i flere år 
satset betydelig på våre juniorspillere og innledet 
samarbeid med Ranheim IL med målsetting om å få 
et 1. divisjonslag i Trondheim. Det er svært viktig for 
å etablere en arena hvor våre lokale ”coming men” 
får anledning til å spille og utvikle seg. Høsten 2007 
hadde RBK 15 spillere på aldersbestemte landslag. 
I tillegg er det tatt opp flere juniorspillere til egen 
A-stall.  I dag består A-stallen av 10 spillere som er 
yngre enn 24 år. Generasjonsskiftet er på det 
nærmeste gjennomført selv om noen av de eldste 
fortsatt er med i troppen.  Utfordringene med å ha 
en tropp med mange unge og urutinerte spillere vil 
være å prestere stabilt nok på et høyt nivå.

Klubben har lagd en visjon om at en skal 
posisjonere seg omkring det 30 beste laget i 
Europa. I arbeidet med å nå denne ambisjonen vil 
en ha sterkt fokus på den sportslige utfordringen 
dette representerer. Økonomi og ressurser vil være 
avgjørende for å kunne realisere klubbens am-
bisjonsnivå. Alt det som legges ned av arbeid i klub-
ben har ett mål for øye – skape et best mulig fotball-
lag. Rosenborg Ballklub er en av få tippeligaklubber 
som er organisert som et idrettslag. Dette betyr at vi 
må skaffe våre inntekter og bygge kapital selv.  For å 
øke våre inntekter ytterligere, må vi bygge og utvikle 
en enda sterkere markedsorganisasjon for å sikre at 
vi kan øke den sportslige satsningen. I dette bildet 
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er media et satsningsområde hvor vi ser for oss et 
betydelig potensial framover. 

Målsettingen om ”20.000 fast på laget” ble nådd i 
2007. Gjennom godt og systematisk markedsarbeid 
oppnådde vi flotte 19 864 tilskuere i gjennomsnitt 
på våre kamper på Lerkendal. ”Kjernen” gjør en 
fantastisk jobb med å få opp stemningen på våre 
hjemmekamper og er i tillegg godt og synlig tilst-
ede på våre bortekamper. Med den oppslutning vi 
nå har, vil styret vurdere ytterligere utbygging av 
Lerkendal Stadion. I 2004 kjøpte klubben ytterligere 
areal i tilknytning til Lerkendal. Eiendomsutvikling og 
utvikling av bydelen Lerkendal vil være noe klubben 
må arbeide med framover.

Klubben feiret i 2007 sitt 90 års jubileum. Dette ble 
markert på flere måter, blant annet med en vel-
lykket jubileumsfest på Lerkendal.  I forbindelse med 
jubileet ble det også utgitt en bok om klubben. Boka 
dokumenterer klubbens historie helt fra opprinnelsen 
i 1917 og har blitt svært lesverdig.

Økonomi
Klubben hadde i 2007  en omsetning på 252,6 mill. 
kr og et resultat etter finans på 34,1 mill. kr. Spiller-
stallen er etter avskrivninger bokført til 26,4 mill. kr. 
Finansinntektene er på 4,5 mill. kr. Klubbens likvide 
beholdning er ved årsskiftet 110 mill.kr. Kortsiktig 
gjeld er 75,1 mill. kr.

Klubbens midler er plassert i fonds med ca 17 mill. 
kr, og resterende 93 mill. kr i bank.

Årets overskudd foreslås overført fri egenkapital.

Konsernregnskapet viser et årsresultat på 37,6 mill. 
kr, hvorav majoritetens resultatandel er 35,5 mill. kr. 
Tilsvarende resultat foregående år var på -14,1 mill. 
kr og -11,8 mill. kr.

Klubbens økonomi er slik at forutsetningene om fort-
satt drift er tilstede. Styret mener årsregnskapet gir 
en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet 
av virksomheten og dens stilling.

Organisasjon
I Rosenborg Ballklub er spillere, trenere og sportslig 
støtteapparat ansatt. Alle bortsett fra fysisk trener er 
menn. Totalt er det ca. 45 årsverk i 2007 i klubben.

Det er i 2007 gjennomført en målbevisst prosess 
med å utvikle klubbens administrative og markeds-
messige ressurser. I tråd med at klubben har 
vokst, er det gjennomført introduksjonsprogram for 

nyansatte med vekt på klubbens verdigrunnlag. 
Faste, årlige medarbeidersamtaler er gjennomført, 
det er gjort kontinuerlige vurderinger av hvor effektivt 
og profesjonelt virksomheten drives, og tiltak er satt 
i gang for gjøre forbedringer der det er nødvendig. 
Det er definert hvilken kompetanse og erfaring vi er 
avhengig av å ha, og det er samtidig gjort tiltak for å 
holde på nødvendige nøkkelmedarbeidere.

Arbeidsmiljøutvalget har hatt faste møter med tema 
knyttet til organisasjonsutvikling, strukturelle tiltak 
og ivaretakelse av den enkeltes trivsel. Verneom-
budet har gjennomført lovmessig vernerunde. På 
senhøsten ble det gjennomført en større arbeids-
miljøundersøkelse der opplevelsen av de psyko-
sosiale forholdene i klubben ble kartlagt. Resul-
tatene fra denne undersøkelsen viser at klubben 
sammenlignet med andre organisasjoner kommer 
godt ut på viktige parametere som sosialt klima, 
støtte fra kollegaer, støtte fra overordnet samt 
engasjement og tilhørighet til klubben. 

Klubben er styrket med ressurser og høy kom-
petanse i forhold til den utvikling og det behov vi 
har for å løse oppgaver både på kort og lang sikt. 
Utvikling av ledere og medarbeidere samt utvikling 
av et godt arbeidsmiljø har i 2007 vært prioriterte 
områder.

Klubben og datterselskaper forurenser ikke i det ytre 
miljø mer enn hva slik virksomhet normalt gjør.

Datterselskaper
Lerkendal Stadion AS
Selskapet eier Lerkendal Stadion. RBK har en 
eierandel i selskapet på 55,43 %.
Av selskapets samlede leieinntekter (eks baneleie) 
kommer 46 % fra RBK. Tilnærmet alle arealer i 
byggene er utleid.
Selskapets resultat for 2007 er 4,7 mill. kr sammen-
lignet med -5,2 mill.kr for 2006. Resultatforbedringen 
skyldes i hovedsak økt baneleie ifm UEFA 
Champions League.

Rosenborg Eiendom AS
Selskapet eies 100 % av RBK, og forvalter og drifter 
alle klubbens eiendommer, bl.a. klubbhus, trenings-
anlegg, Abrahallen og flere hus og leiligheter. 
Selskapet har også ansvaret for driften på Lerkendal 
stadion. Dette gjelder både den bygningsmessige 
delen, samt selve baneanlegget. For øvrig eier også 
selskapet tomten utenfor Lerkendal som i 2004 ble 
kjøpt for 22 mill. kr. Samlede eiendeler i selskapet er 
bokført til 41 mill. kr.
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Rosenborg Sport AS
Selskapet har ansvaret for å administrere klubben 
samt selge markedsrettighetene på vegne av styret. 
Selskapet hadde ved årsskiftet 32 ansatte, hvorav 
11 kvinner og 21 menn. 

Rosenborg Arena AS
Selskapet har hatt ansvaret for drift av kurs- og 
selskapskonseptet, samt arrangert konserter på 
Lerkendal Stadion og i Olavshallen (Classic Night).

Selskapet har hatt gjennomsnittlig 7 årsverk og 
basert seg på innleid arbeidshjelp til konserter og 
kurs/selskapsdrift. 

Medlemmene
Klubben hadde ved utgangen av 2007 1448 
medlemmer, mot 1576 ved utgangen av 2006.

Det har vært avholdt 3 medlemsmøter og det er gitt 
ut 3 medlemsblad. Styret vil takke medlemmene for 
all støtte i året som gikk. Vi har registret stort en-
gasjement, og vi har fått mange konstruktive innspill 
og forslag.

Styret ønsker et enda høyere engasjement
fra medlemmene blant annet ved oppmøte på 

medlemsmøtene som er en viktig arena for 
meningsutveksling om aktuelle temaer i klubben. 
Temaene på medlemsmøtene i 2007 har i hovedsak 
vært saker knyttet til den sportslige utviklingen.

Vi takker også vårt store publikum med Kjernen i 
spissen for god støtte og godt samarbeid.

Videre takker vi våre partnere, leverandører og 
sponsorer, Trondheim kommune og Trøndelag fot-
ballkrets for samarbeidet i 2007.

Fremtid
Styret ser at behovet for enda sterkere fokus på 
klubbens hovedprodukt, fotballaget, er meget viktig 
i tiden som kommer. Vi har derfor brukt ressurser på 
å forsterke det sportslige apparatet. I tråd med enda 
høyere ambisjoner vil vi forbedre oss i arbeidet med 
talentspeiding og rekruttering, men også i å utvikle 
de spillerne vi har enda mer.  

Klubben fremstår i dag med ordnet økonomi og er 
godt rustet til å tåle svingende resultater.
Vi har stor tro på det arbeidet som er i gang, 
og gleder oss allerede til en ny spennende fot-
ballsesong.

Trondheim den 11. februar 2008.

Terje Svendsen  Thorbjørn Aass  Thor Robert Johanssen  Bjørn Rime 

Ragnhild Meirik  Gro Eide  Ingolv Høyland
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STYRET I ROSENBORG BALLKLUB

Leder:   Terje Svendsen
Nestleder:  Thorbjørn Aass
Styremedlemmer: Thor Robert Johanssen
   Bjørn Rime
   Ragnhild Meirik

Varamedlemmer: Ingolv Høyland
   Gro Eide

ADMINISTRASJON

Daglig leder:         Nils Skutle
Leder organisasjon og 
personal:         Trond Alstad   
         (f.o.m. mars)
Prosjektleder:        Rune Bratseth  
Leder salg og marked:       Erik Espeseth
Sponsorsjef:        Lasse Veie
Arrangementssjef:       Tove M. Dyrhaug 
Salgssjef privatmarked:    Børre Gundersen
Salgssjef merchandise:    Ole Erik Raad
Leder administrasjon:      Kirsti Brækkan
Leder økonomi og finans:Roar Munkvold   
        (f.o.m. mai)
IT-sjef:        Peter Ibsen    
       (f.o.m. juni)

MEDIEAVDELING:
Salgssjef media:     Tore Bull Hedel
Redaksjonssjef:     Odd Rune Wolden 

SPORTSLIG AVDELING

Kontrollkomité:
Leder:   Terje Lium
Medlem:  Bjørn Øien
Medlem:  Lisbeth Lien
Varamedlem:  Inge Five
Varamedlem:  Ragnar Haugen

Valgkomité:
Leder:   Tor Kleveland
Medlem:  Arve Tellefsen
Medlem:  Christian Brøndbo
Medlem:  Kjell Arntzen
Medlem:  Jørgen Sørli
Varamedlem:  Trygve Hernæs

Sportslig ledelse:  Knut Torbjørn Eggen   
   (f.o.m. aug.)
   Rune Bratseth 
   (t.o.m. juli)
   Per Winsnes, 
   adm. leder rekruttavd.
    
A-LAGET
Hovedtrener:  Knut Tørum 
  (t.o.m. 24. okt.)
Trener:  Trond Henriksen 
        (fung. hovedtrener f.o.m. 25. okt.)
Trener:  Kåre Ingebrigtsen 
           (fung. ass.trener f.o.m. 25. okt.)
Trener:  Jørn Jamtfall
Fysisk trener: Siri Marte Hollekim

Spillerutvikler: Trond Nordsteien

REKRUTTERINGSAVDELING:
Hovedtrener Ranheim:    Kåre Ingebrigtsen
Hovedtrener juniorlaget: Geir Håvard Hjelde
Trener juniorlaget:      Kevin Ingebrigtsen
Trener juniorlaget:      Frode Henriksen (20%)

ROSENBORG EIENDOM 

Daglig leder:   Arne Lorentsen

ROSENBORG ARENA 

Konstituert daglig leder: Odd Rustad

BLODLAB/TESTLAB:

Leder av blodlab:  Frode Vågen
Leder av testlab:  Svein Arne Pettersen

DATTERSELSKAP KOMITEER



Sportslig avdeling 2007

Årsmelding 2007 • Rosenborg Ballklub8

1. A-LAGET

1.1 Filosofi
I det noe akademiske begrepet ”filosofi” legger vi 
i RBK følgende: Et felles sett av ideer og tanker 
nedfelt i lover, regler og ikke minst normer (skrevne 
og uskrevne). De danner grunnlaget for alle våre 
avgjørelser, og er holdt i en enkel og dermed be-
gripelig språkdrakt som klargjør de praktiske kon-
sekvenser.

1.2 Samhandling
Samhandling er et sentralt begrep i vår filosofi. Det 
er et psykologisk begrep som betegner det høyeste 
stadium av samarbeid i ei prestasjonsgruppe. Den 
kjennetegnes ved at individene i gruppa ikke lenger 
MÅ det samme, men VIL det samme, og jobber 
sammen for å klare det.

1.3 De fem fundamentene i RBK-filosofien
1.   Vår framgang er basert på læring og videre   
      utvikling av ferdigheter.
2.   Resultatmål er et produkt av stadig prestasjons 
      forbedring.
3.   Vi er offensive, kreative og løsningsorienterte.
4.   Vi har humør og temperament.
5.   Vi er folkelige.

1.4 Resultatmål og prestasjonsmål
I RBK er prestasjonsmålene overordnet alle resultat-
målene. Derfor har vi over flere år nå arbeidet ut fra 
følgende enkle resultatmål, selv om mange i praksis 
forventer mer av oss:

•   Vi har en overordnet ambisjon om at vi skal bli  
    blant de 30 beste på UEFAs klubbranking og   
    tilhøre toppen i norsk klubbfotball, for dermed     
    hvert år være kvalifisert for Europa-cup-
    deltagelse.

Etter alle seriemesterskapene er det viktig med 
nullstilling foran hver sesong. For å lykkes er det 
nødvendig at vi mentalt får lov til å innta rollen som 
utfordrer, samtidig som vi selvsagt tåler å være 
tittelforsvarer. Vi vet at folk flest forventer seriegull 
hvert år, men for vår egen del er vi mest opptatt av å 
forbedre prestasjonene. Og for hvert år må prestas-
jonene forbedres. Delvis derfor har vi hittil heller ikke 
definert avansement i E-cupen (eventuelt nå grup-
pespillet i Mesterligaen) som et resultatmål, også 
fordi det er litt tilfeldig hvor gode motstandere seed-

ingsreglene og ikke minst trekningen skaffer oss.

Over år har vi arbeidet ut fra følgende prestasjons-
mål:
1.   Arbeide videre med å utvikle den kollektive           
      samhandlingen i laget både offensivt og 
      ikke minst defensivt.
2.   Videreutvikle den individuelle dyktigheten 
      gjennom spesialøkter og differensiert trening.
3.   Gjennom seriøs internasjonal kamptrening å 
      utvikle den taktiske evnen og klokskapen som  
      kreves internasjonalt, både hos hver enkelt       
      spiller og ikke minst i laget samlet.

2.   PROSESSEN I 2007. MIDLER FOR Å NÅ        
      MÅLENE

2.1       Spillerstallen (se neste side)

2.2       Representasjon og utmerkelser

2.2.1    Representasjon

Følgende RBK-spillere har landskamper i 2007:

Norge:
Daniel Braaten
Steffen Iversen
Vidar Riseth
Per Ciljan Skjelbred
Alexander Tettey

Sverige:
Mikael Dorsin

Elfenbenskysten:
Didier Konan Ya

Slovakia:
Marek Sapara

Burkina Faso:
Yssouf Kone

For aldersbestemte landslag – se rekrutterings-
avdelingen.

Årsmelding for sportslig avdeling sesongen 2007
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2.2.2 Utmerkelser

Har passert 200 RBK-kamper:
Bjørn Tore Kvarme

Har passert 100 RBK-kamper:
Daniel Braaten
Mikael Dorsin

2.3 Trening og treningsforhold
Treningsforholdene har gjennom sesongen stort 
sett vært gode. Spesielt på høsten har Skoglunden 
vært veldig bra, faktisk helt ut til desember måned. 
Nærhet til Lerkendal Stadion er viktig, det har gjort 
dagene lette å koordinere. Gjennom god dialog med 
driftsavdelingen har vi hele tiden ivaretatt banen i 
forhold til vær og klima. Banemannskapet har jobbet 
godt med stell og vedlikehold av banen hele året.

Mellom treningsleirene på vinterstid har vi som 
vanlig brukt Abrahallen til trening og treningskamper. 
Det er godt at vi har en innendørshall som gjør at vi 
til enhver tid er godt forspent med baner uansett vær 
og temperatur.

Den nye kunstgressbanen er også brukt, spesielt i 
forkant av bortekamper mot lag som har kunstgress 
på sin hovedarena.

Vi vil også rette en stor takk til Trondheim kommune 
og Ladeanlegget for at vi i en periode i vår kunne 
trene på gress mens våre baner på Lerkendal fikk 
”hvile”.

Etter at vi la om til kunstgress på banen ved 
klubbhuset har det vært en utfordring å få nok gress-
areal for treningsgruppa vår. Derfor er det positivt 
at vi nå har lagt gress på den gamle 7’er banen ved 
Sorgenfriveien. Den er klar til bruk i juni/juli 2008.

1. Espen Johnsen (utlånt til Strømsgodset)  keeper
2. Miika Koppinen     forsvar
4. Fredrik Stoor (ny)    forsvar
5. Christer Basma     forsvar
6. Roar Strand     midtbane
7. Yssouf Kone     angrep
8. Didier Konan Ya  (ny)    angrep
10. Vidar Riseth     forsvar
13. Lars Hirschfeld      keeper
14.  Steffen Iversen      angrep
15.  Per Ciljan Skjelbred    midtbane
17.  Øyvind Storflor     angrep
18. Alejandro Lago     forsvar
19.  Alexander Tettey    midtbane
20.  Abdou Razack Traore (ny)   angrep
21. Ståle Stensaas (t.o.m. mars)   forsvar
22. Andreas Nordvik    forsvar
23. Michael Jamtfall     angrep
25. Daniel Braaten (t.o.m. juli)   angrep
26. Bjørn Tore Kvarme    forsvar
27. Marek Sapara     midtbane
28.  Alexander Lund Hansen    keeper
33. Mikael Dorsin     forsvar

I tillegg hospiterte Jo Sondre Aas, Albert Berbatovci og Thomas Valø fra 
juniorstallen opp med A-laget.

Noen bemerkninger: 
I løpet av 2007 ble flg. spillere solgt eller utlånt:
Andreas Nordvik (utlånt til Haugesund), Espen Johnsen (utlånt til Strømsgodset) Jan Gunnar Solli (solgt til Brann), 
Ståle Stensaas (solgt til Lyn), Daniel Braaten (solgt til Bolton Wanderers). 
Sebastian Eguren (solgt til Hammarby)

I 2007-sesongen har følgende spillere vært i A-stallen (i draktnummer-rekkefølge):
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I oppkjøringa var vi som vanlig på to treningsleire 
med kamper og treninger. Tidlig i januar var vi på 
Gran Canaria på Anfi del Mar. En flott plass å starte 
sesongen, både treningsmessig og sosialt. Alltid 
hyggelig at familie også er med på disse turene. 
Vi spilte 2 kamper under oppholdet.

Maspalomas-turneringen:
17.01 RBK – Rapid Bucuresti  0 – 0
19.01 RBK – Shakhtar Donetsk 0 – 2 

I midten av februar dro vi til La Manga på trenings- 
og kampleir og spilte 4 kamper. Vær- og baneforhold 
var meget gode.

Treningskamper:
14.2 Brann – RBK   2 – 1
17.2 RBK – VIF   0 – 1
20.2 RBK – LSK   3 – 2
23.2 KR Reykjavik – RBK  0 – 1

Ellers spilte vi flere treningskamper både i Danmark, 
på Lerkendal og andre steder i Norge i opp-
kjøringen. Vi følte oss godt forberedt til seriestart.

Kamper og resultat:
26.1 RBK – Bodø/Glimt  2 – 2
9.2 RBK – Molde   2 – 0
4.3 Viborg – RBK   1 – 4
9.3 RBK – Stabæk   5 – 0
16.3 Aalesund – RBK  1 – 1
20.3 RBK – Ranheim   6 – 2
23.3 RBK – Tromsø   1 – 0
1.4 RBK – Fredrikstad  1 – 1
18.7 Nürnberg – RBK  0 – 1

3. KONKLUSJONER 2007
Det var med store forventninger vi startet sesongen 
2007. Vi hadde vunnet serien 2006 var veldig lystne 
på å både vinne serien igjen og samtidig komme oss 
ut i Europa igjen, gjennom å kvalifisere oss til UEFA 
Champions League.

Serien
Vi åpnet serien bra med uavgjort i Stavanger og 
seier hjemme mot Tromsø. Så fulgte et bortetap mot 
Stabæk. Knepne bortetap ble også vår bane i den 
hjemlige serien. Vi tapte 8 bortekamper, hvorav 7 av 
disse med ett mål.

Innsatsen på bortebane sto ikke i stil med hjemme-
innsatsen. Bortsett fra tap mot Strømsgodset og 3 
uavgjorte, vant vi alle våre hjemmekamper. Med 

denne bortestatistikken holdt det dessverre bare til 
en 5. plass på sluttabellen. Manglende effektivitet og 
kollektiv defensiv svikt som førte til at prestasjoner 
og resultat ikke sto i stil med forventingene.

Cupen
Vi røk ut av cupens 4. runde mot Odd på Lerkendal 
etter å ha rundspilt de og ledet 1-0 etter ½ time. 
2. omgang ble et gjesp hvor Odd avgjorde kampen i 
det siste minuttet. Skuffende!!

UEFA Champions League (UCL)

Kvalik-kamper:
1.8 Astana (B) 3-1
8.8 Astana (H) 7-1
15.8 Tampere (B) 3-0
29.8 Tampere (H) 2-0

UCL ble en opptur for oss. Laget og enkeltspillere 
sto fram og viste at vi virkelig dugde. Dette gjør at vi 
på tross av en dårlig sesong hjemme i Norge ser lyst 
på fremtiden. Vi åpnet med uavgjort mot Chelsea på 
Stamford Bridge, noe som er et utrolig godt resultat. 
Vi tapte dernest hjemme mot Schalke 04, i en kamp 
hvor vi ble altfor passiv.

Foran de 2 kampene mot Valencia hadde vi ingen-
ting å tape og bestemte oss for at vi skulle sende 
skuldrene, angripe og virkelig tørre. Vi la om til 
4-3-1-2 og spilte 2 fantastiske kamper mot Valencia 
hvorav den siste kom etter å ha spilt ut Valencia på 
beryktede Mestalla Stadion. Dessverre ble sesong-
en litt for lang for oss, slik at uten verdifull kamp-
trening fikk vi ikke det ene poenget vi trengte for å 
gå videre. Chelsea og Schalke 04 ble for sterke. 
Det positive var at vi knep 3. plassen fra en av de 
tøffeste gruppene i UCL, og var klar for UEFA-cupen 
i februar 2008. 

Som vi ser har sesongen vært preget av mangel på 
stabilitet. Toppnivået har vært i europeisk toppklasse 
mens bunn-nivået har vært under Tippeligastandard.

MEN: Vi har mange utfordringer i form av UEFA-
cupspill i februar, og ikke minst har våre unge 
spillere slått igjennom i høst. Vi har derfor stor tro på 
og skal jobbe knallhardt for å komme hurtigst mulig 
tilbake til toppen av norsk fotball igjen.

Prestasjonene våre i Europa gir oss håp om at vi 
faktisk duger. Det finnes bare muligheter….
Totalt spilte kamper i år inkludert treningskampene 
er 55.
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Foran fra venstre:  Roar Strand, Ståle Stensaas, Andreas Nordvik, Alexander Lund Hansen, Knut Tørum (hovedtrener), 
Lars Hirschfeld, Marek Sapara, Per Ciljan Skjelbred, Øyvind Storflor .

Midten fra venstre: Siri Marte Hollekim (fysisk trener), Trond Henriksen (trener),  Yssouf Kone,  Michael Kleppe Jamtfall, 
Didier  Ya Konan, Abdou Razack Traore, Mikael Dorsin,  Jørn Jamtfall (keepertrener)

Bakerst fra venstre: Fredrik Stoor, Miika Koppinen, Christer Basma, Bjørn Tore Kvarme, Alejandro Lago, Alexander Tettey, 
Daniel Braaten, Steffen Iversen, Vidar Riseth.

Trenerstaben har bestått av Knut Tørum (hoved-
trener fram til oktober), Trond Henriksen (assistent 
til oktober og hovedtrener fra oktober), Kåre Inge-
brigtsen (assistent fra oktober), Trond Nordsteien 
(spillerutvikler), Jørn Jamtfall (keepertrener) og 
Siri Marte Hollekim (fysisk trener).

En stor takk til alle for hardt arbeid gjennom hele 
sesongen.
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1      Johnsen, Espen (utl.)   0   76   0   29 0 18    8     131

2      Koppinen, Miika  19   42   6     7 1   6 0   4       59

4      Stoor, Fredrik  21   21   8     8 4   4 0   0       33

5      Basma, Christer  18 218   8   74 4 35 0 10     337

6      Strand, Roar  20 361   8 115 1 74 0 13     563

7      Kone, Yssouf  19   35 10   12 1   4 0   0       51

8      Ya, Didier Konan  20   20   8     8 2   2 0   0       30

10    Riseth, Vidar  14 115 10   39 1 18 0 10     182

13    Hirschfeld, Lars  26   52 10   10 3   9 0   0       71

14    Iversen, Steffen  23   97 10   25 2 21 0   2     145

15    Skjelbred, Per Ciljan 25   60   8   13 4 15 0   8       96

17    Storflor, Øyvind  14 110   4   30 4 22 0 14     176

18    Lago, Alejandro    4   12   0     4 4   4 0   0       20

19    Tettey, Alexander  23   48 10   14 4   9 0   9       80

20    Traore, Abdou Razack 18   18   9     9 4   4 0   0       31

22    Nordvik, Andreas   4     4   0     0 0   0 0   4         8

23    Jamtfall, Michael    5     9   2     2 1   4 0   0       15

25    Braaten, Daniel  15   63   0   18 4   9 0 11     101

26    Kvarme, Bjørn Tore 12 131   6   37 3 25 0   9     202

27    Sapara, Marek  26   34 10   10 3   4 0   1       49

28    Hansen, Alexander L.   0     0   0     0 1   2 0   6         8

33    Dorsin, Mikael  23   76   9   26 3 13 0 13     128

        Valø, Thomas    0     0   0     0 1   1 0   0         1

        Aas, Jo Sondre    3     3   0     0 1   1 0   0         4

Nr Navn   Kamper Kamper Kamper Kamper Kamper   
    Tippeliga E-cup  NM  RL  totalt
    2007 Tot 2007 Tot 2007 Tot 2007 Tot
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Nr Navn   Kamper Kamper Kamper Kamper Kamper   
    Tippeliga E-cup  NM  RL  totalt
    2007 Tot 2007 Tot 2007 Tot 2007 Tot
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4. REKRUTTERINGSARBEIDET I RBK.

RBK junior 2007

Året 2007 var et nytt godt år hvor nye juniorspillere 
tok steget opp i a-stallen. I løpet av få år har Per 
Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Andreas Nordvik 
og Michael Jamtfall tatt steget og markert seg. I 
2007 var det flere som hospiterte med a-laget i 
lengre perioder – både Jo Sondre Aas og Albert 
Berbatovci tok til slutt steget opp i a-stallen. I tillegg 
har Vegard Skjerve gjort det så bra at han har 
inngått profesjonell kontrakt med RBK, men er nå på 
utlån til Haugesund FK i 2008.  I tillegg har klubben 
aldri hatt så mange aldersbestemte landslagsspillere 
som i 2007. Dette viser at et sterkt og godt internt 
rekrutteringsarbeid er en styrke for klubben.

Treningskamper / turneringer:
Januar: ”Colorline-cup” – eliteturnering i Ålesund. 
Vinner etter å ha slått FC Lyn i finalen 1 – 0. 
Vår midtbanespiller Albert Berbatovci ble kåret til 
turneringens beste spiller.

April: Treningsleir i Tyrkia. Dette er et tiltak som både 
har topp treningsforhold, gode kampmotstandere 
og et lagbyggingsaspekt. Ved at skolen(KVT) er 

med på denne treningsleiren, gir det oss også gode 
muligheter for at spillerne får god oppfølging på 
skolearbeidet sitt.

April/påska: Juniorlaget var invitert av Bjørn Tore 
Kvarmes tidligere spanske klubb – Real Sociedad. 
Det er en sterk prestasjon å gå til en finale der 
kjente europeiske storlag er med- her deltok bl.a. 
Barcelona, Real Madrid, Villareal, Real Sociedad, 
Ajax m. flere. I finalen ble det tap 1 – 2 mot Real So-
ciedad. Turneringens toppscorer ble Jo Sondre Aas 
som etter turneringen fikk invitasjon til et trenings-
opphold hos Real Madrid.

Juli: Jet turnering på Hamar - junior elite turnering. 
Arr.: Norsk Toppfotball.
Dette ble et årets store høydepunkter. I den TV2-
sendte finalen mot FC Lyn, fikk vi se en fartsfylt og 
god kamp hvor RBK vant 4 – 0. 

Junior- NM:
Årets NM-eventyr sluttet i kvatfinalen mot Bodø/
Glimt på Aspmyra. Her ble det tap 2 – 3. Etter 
mange litt tunge 2.div.kamper for mange av junior-
spillerne, ble denne kampen en ekstra nedtur. Vi 
kommer sterkere tilbake igjen.
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Deltakelse på aldersbestemte landslag i 2007. 
U 21:  Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, 
 Michael Kleppe Jamtfall og Andreas Nordvik
U 19:  Thomas Valø
U 18:  Thomas Valø, Jo Sondre Aas, 
 Albert Berbatovci og Lars Ramstad
U 17:  Pål Andrè Helland
U 16:  Espen Schmitz, Christian Nordgård, 
 Ulrik Gaare Balstad og Even Barli
U 15:  Markus Henriksen og Mushaga Bakenga

Hvert år kårer vi noen spillere som har utmerket seg 
mer enn de andre. I år gikk utmerkelsene til føl-
gende:
-   Årets spiller ble Jo Sondre Aas
-   Årets nykommer ble Ulrik Gaare Balstad 
-   Årets profil ble Lars Ramstad 

Juniorgruppa 2007 har i år bestått av: 33 spillere.
Arton Ademi, Alexander Amarasingham, Steffen 
Andreassen, Mushaga Bakenga, Ulrik Gaare 
Balstad, Even Barli, Albert Berbatovci, Eirik Valla 
Dønnem, Christoffer Engen, Rune Guldseth, Pål 
Andre Helland, Markus Henriksen, Lars Holten, 
Julian Karlgård, Michael Karlsen, Terje Næss 
Kjøsnes, Jon Arne Kråkenes, Thomas Klaussen, 
Eirik Langsæter, Even Larsen, Steffen Mathisen, 
Christian Norgaard, Ole Lilleås Næss, Osei Kwaku 
Oviasu,  Øyvind Sjølund Pettersen, Lars Ramstad, 
Torbjørn Skjerve, Vegard Skjerve, Espen Schmitz, 
Robin Stiauren, Erik Tønne, Thomas Nikolaisen 
Valø og Jo Sondre Aas.

Det er etter hvert flere juniorspillere som flytter 
til Trondheim fra andre deler av landet. Vi har for 
disse spillerne inngått leieavtaler på hybler slik at 
vi har spillerne i nærheten av Lerkendal. I tillegg 
har vi innført middagsservering på klubbhuset for 
hele juniorgruppa to dager i uka. Tilrettelegging av 
skolegang og studier for våre spillere er tillagt rekrut-
teringsavdelingen.

Ansatte på rekrutteringsida i RBK i 2007 har vært 
følgende:
*   trener RBK junior/2.div.:Trond Nordsteien/
    Geir Håvard Hjelde 
*   trener RBK junior/3.div.: Kevin Ingebrigtsen
*   keepertrener:  Frode Henriksen
*   toppspillerutvikler: Trond Nordsteien
*   oppmann junior: Harald Sunde 
*   oppmann junior: Leif Husvik  
*   adm. leder rekruttarb.: Per Winsnes  
*   Styrets kontaktperson: Thor Robert Johansen.
I tillegg har lege Ingvar Berg deltatt både på trening-
sleiren og JET-turneringen.

Samarbeid med skolen.
KVT er hovedsamarbeidspartneren vår. Vi opplever 
et utmerket samarbeid hvor skolen søker å legge til 
rette slik at våre spillere kan kombinere skole/fotball 
på en optimal måte. De aller fleste av våre junior-
spillere er elever ved KVT. Dette gir oss gode mulig-
heter for et helhetlig opplegg hvor både fotball og 
skole gies gode utviklingsmuligheter for den enkelte. 
Erfaringene med at vi har knyttet Ståle Bratseth som 
er fotballærer på KVT nærmere opp i mot klubben, 
er gode.

På skoleøktene blir det vektlagt individuell ferdig-
hetstrening kombinert med basistrening innen 
utholdenhet, styrke, bevegelighet og koordinasjon. 
Både turnhallen, cageball-hallen og utendørs kunst-
gressbane er treningsarenaer for skoleøktene.

Samarbeidsprosjekt med TFK/NFF/RBK:
1. Fotballsesongen er blitt forlenget gjennom et       
    organisert seriespill i vinterperioden
•   vinterserie for 2.div.lagene i Trøndelag.
•   vinterserie for juniorlag med kval.kamper til 
    junior NM

2. Toppklubbsamlinger – målgrupper:
•   spillere i aldersgruppa 13 – 16 år med motivasjon,  
    forutsetninger og ferdigheter
•   trenerne for de samme spillerne.

20 samlinger med i snitt ca. 30 spillere. Hver 
mandag kveld i periodene januar – april og 
november – desember i ABRA-hallen. 
Utviklingsområder: - basisferdigheter og begyn-
nende relasjonelle ferdigheter / hurtighet / sosiale 
ferdigheter / treningslære – kvalitetssikring.

Trøndelag Fotballkrets og RBK administrerer i fel-
lesskap, mens RBK har totalansvar for den fotball-
faglige delen av prosjektet. Mange av disse spillerne 
søker skoletilbudet vårt når de skal begynne på 
videregående skole. Dette gir oss muligheten til 
å følge opp de antatt beste spillerne videre, sam-
tidig som dette har gitt oss en god oversikt i vårt 
eget rekrutteringsarbeid med tanke på å tilby unge 
spillere plass i RBK’s juniorstall. Fra sesongen 2008 
vil disse samlingene utgå. I stedet vil vi regelmessig 
invitere inn hospiteringsspillere fra andre klubber 
inn på guttelagets treninger. Dette vil gi et kvalitativt 
enda bedre tilbud både for den enkelte og for klub-
ben i utvelgelsen av fremtidig spillere.



Sportslig avdeling 2007

Årsmelding 2007 • Rosenborg Ballklub16

Det er et utmerket og godt samarbeidsforhold 
mellom TFK / RBK og de øvrige klubbene innen 
fotballkretsen, - noe som er en klar styrke for alle 
parter.

Et av kravene for å få profflisens er at toppklubben 
har ansatt toppspillerutvikler som da har hovedan-
svaret for landslagsspillere i alderen 15 – 21 år.
Trond Nordsteien er ansatt som toppspillerutvikler. 
Han har hatt arbeidsoppgaver både inn mot a-laget 
og junior. Videre har Trond hatt ansvaret sammen 
med juniortrenerne for toppklubbsamlingene for 
aldersgruppen 13 – 16 år.

Møter/besøk/kompetanseoverføring:
Pågangen er stor fra både klubbmiljø i egen krets og 
fra andre deler av landet, hvor de ønsker å få del i 
den kunnskapen og de erfaringer vi sitter inne med. 
Det betyr at flere av avdelingens ansatte tar sin tørn 
i forhold til å dra ut, evt. legge til rette for besøk her 
på Lerkendal.

Stiftelsen Rosenborg Ballklubs Talentfond.
Fondet har hatt sitt virke i 11 år og i denne perioden 
er det blitt tilført fondet kr 3.650.000,- som da igjen 
har gitt fondets styre muligheten til å gi økonomisk 
støtte til
•   enkeltspillere i egen klubb
•   økonomisk støtte til ansettelse av 
    toppspillerutvikler
•   anleggsutbygging og stipendier til klubber som  
    driver godt innen barne- og ungdomsfotball i 
    Trøndelag. 

Fondets opphavsmann og leder er Gunnar 
Kjeldsberg.

Følgende tildelinger ble gitt i 2007:
1.  I følge pkt. 1 i statuttene ble følgende 
     juniorspiller tildelt sitt stipend på kr 8.000,-:
     - Markus Henriksen
     - Espen Schmitz
     - Ulrik Gaare Balstad 
     stipendiene ble utdelt på klubbens årsfest 
     25. januar 2008.

2.   I følge pkt. 2 i statuttene ble følgende klubber  
      tildelt midler fra stiftelsen:
      Ranheim IL fotball som er vår satsningsklubb i  
      forhold til å etablere et 1. divisjonslag i Midt-
      Norge, fikk tilført kr 820.000,- fra fondet.

Fotballskoler:

Årets RBK-fotballskole var den 28. i rekken og ble 
arrangert på Lerkendal 6. – 10.august.
Antall deltakere: 288 barn i alderen 10 – 14 år
Instruktører: egne juniorspillere. 
Pågangen til fotballskolen var enorm. Påmeldingen 
var via vår nettside etter ”først til mølla”- prinsippet. 

Ranheim Il Fotball gjennomførte sin fotballskole 
i den samme uka som vi hadde vår på Lerkendal. 
Dette var også i samarbeid med RBK. De som ikke 
fikk plass på vår fotballskole på Lerkendal, fikk tilbud 
om fotballskole på Ranheim. Denne fotballskolen 
ble gjennomført etter det samme opplegget som vår 
egen. Med felles avslutningsarrangement på Lerken-
dal med ca. 600 barn, ble dette en suksess.

Rosenborg Fotballskole i samarbeid med 
KIL/Hemne.
For tredje gang ble det arrangert fotballskole på 
Kyrksæterøra i et samarbeid mellom KIL/Hemne 
Fotball og RBK for 150 barn. Sportslig avdeling 
ble engasjert inn slik at vi sammen med markeds-
avdelingen planla og gjennomførte fotballskolen 
i samarbeid med KIL/Hemne Fotball. Trenere og 
ledere fra KIL/Hemne ble invitert inn til ei samling 
på Lerkendal i forkant av fotballskolen hvor det ble 
avviklet ei fotballfaglig økt godt ledet av brødrene 
Kåre og Kevin Ingebrigtsen og Jørn Jamtfall. Både 
spillere og trenere fra RBK besøkte fotballskolen. 

Savalen, - en av våre sponsorer ønsket å gjen-
nomføre sin fotballskole i juli 2007. Her deltok hele 
juniorlaget som instruktører hvor ca. 160 barn i 
aldersgruppen 10 – 14 år var samlet. Et populært 
tiltak hvor Savalen i tillegg til fotballaktivitet, kunne 
tilby forskjellige former for friluftsliv. Juniorlaget 
kombinerte dette oppholdet med treningsleir og 
oppkjøring for JET-07 på Hamar. 

Telenor har i sin avtale med RBK at vi skal 
arrangere en fotballskoledag for ansattes barn. Her 
deltok 110 barn på en ettermiddagsskole hvor hele 
a-laget deltok som instruktører. 

Fotballskoler er populære tiltak hvor tilstrømmingen 
er stor. Vi må bare ha nok ressurser tilgjengelig 
slik at vi kan kvalitetssikre tilbudene. Når RBK står 
som arrangør, skal det gjennomføres et godt ar-
rangement hvor deltakerne opplever et fantastisk 
og positivt møte med klubben og hvor merkevaren 
Rosenborg Ballklub blir styrket.
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Godt samarbeid med Veteranlauget.
Svært godt og positivt samarbeid med Veteran-
lauget. Dette går i hovedsak på fotballskolen  
Agnar Aalberg var en sentral person i alt registre-
ringsarbeid i forkant av fotballskoleuka også i 2007. 
Han hadde mer eller mindre fast kontorplass på 
klubbhuset fra 1.februar og til påske. Flere fra 
Veteranlauget tok aktivt del under selve fotball-
skoleuka. Vi takker Veteranlaugets medlemmer for 
et godt samarbeid og vel utført jobb i 2007. 

Årsrapport fra 2. og 3.divisjon:
2.div.laget endte til slutt på 10.plass med 30 poeng 
og målforskjell 54 - 55.
3.div.laget endte til slutt på 7.plass med 34 poeng og 
målforskjell 43 - 55. 
2.div.laget har også i 2007 i hovedsak bestått av 
juniorspillere. Med et antall på godt over 20 junior-
spillere som har deltatt i kamper og med et snitt på 
9 spillere pr. kamp fra start, er dette en glimrende 
utviklingsarena for unge spillere. Derfor er og blir 
spillerutvikling det viktigste, samtidig som det er 
svært viktig å beholde plassen i 2.div. Erfaringene 
så langt er at seniorfotball på 2. og 3.div.nivå er et 
svært godt kamptilbud for unge spillere.  

Ungguttene har utviklet seg i takt med utfordringene 
og har i perioder hamlet opp med de beste lagene/
spillerne i begge divisjonene. For oss som klubb, 
er det et privilegium å kunne tilby så mange unge 
spillere matching på et så høyt seniornivå. Dette gir 
spillerne en veldig fin utvikling parallelt med den 
daglige jobben som gjøres på trening. Når A-
spillerne har deltatt, så har deres bidrag vært gode. 
Med sin tilstedeværelse og rutine, foregår det såkalt 
”skjult” læring hele tiden. 

Adeccoligalag / 1.div.
Året 2007 var vårt første år i et tett og godt sam-
arbeid med satsningsklubben Ranheim IL Fotball 
med Kåre Ingebrigtsen som hovedtrener. Ranheim 
ble styrket både sportslig og administrativt, slik at 
laget opplevde en forbedring med tanke på både til-
rettelegging og gjennomføring av treninger/kamper. 

Kåre var en inspirator og pådriver i et tett og godt 
samarbeid med folk fra Ranheim. I tillegg til trener-
jobben tok han også del i det praktiske arbeid med 
banevedlikehold, vasking av trenings- og kamput-
styr. Resultatmessig havnet Ranheim på 3.plass i 
sin avdeling etter Hødd og Asker. Ved halspilt serie 
lå Ranheim i toppen av avdelingen. Med en styrking 
av stallen i sommervinduet, kunne kanskje klub-
ben tatt steget opp i 2007. Dette må vi ta høyde for 
i sesongen 2008. Det har blitt avviklet månedlige 
oppfølgingsmøter mellom Ranheim og RBK i 2007. 
Vår erfaring så langt med Ranheim IL Fotball er at 
det jobbes godt i klubben og at vi har et utmerket 
samarbeid. Vi satser på opprykk i 2008!

I utgangspunktet er det pålegg om at alle klubber 
som deltar i Europa-cup/Champions League skal ha 
en egen ungdomsavdeling fra 12 – 19 år. RBK har 
i sin tid lagt ned egen aktivitet under 16 år ut i fra at 
det er bedre for barn i denne alderen å tilhøre det 
lokale idrettslaget hvor de vil være sammen med 
sine venner fra både skole og fritid. 

RBK har fått innvilget dispensasjon fra profflisens-
kravet for å ha lag helt ned til 12 år ut i fra den virk-
somheten som vi faktisk har opp mot andre klubber 
og andre interesseorgan som ønsker å legge til rette 
for positive tiltak for denne aldersgruppen. Kravene 
til profflisens er skjerpet. For 2008 vil det nå bli 
satset på et nytt guttelag og vi vil fortsette vår støtte 
til Ranheim. Ved en slik satsning, vil vi også oppfylle 
deler av de lisenskravene som NFF/UEFA stiller for 
å kunne få profflisens.

Vi har lagt bak oss et godt og arbeidskrevende år, 
noe både resultater og opprykk av spillere til både A-
stall og 2. div. spill viser. Alle som har stått på i dette 
arbeidet, har utført en god jobb, noe klubben ønsker 
å takke for i denne årsmeldingen.

Sportslig avdeling
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RBK Media ble etablert 1. januar 2007, og startet 
opp med tre ansatte; redaksjonssjef Odd Rune 
Wolden, produsent Halvor Hoem, og teknisk ans-
varlig Frode Søraas. Mandatet var å bygge opp en 
plattform for innholdsproduksjon, samt skaffe trafikk 
og oppmerksomhet rundt RBKs mediekanaler. 
Samtidig avviklet man samarbeidet med aktører 
som Medielab, Tor Idar Aune og Håkon Monssen, 
som klubben i lengre tid har betalt for leveranse 
av medieprodukter. Sommeren 2007 hentet man 
inn journalist Jørgen Stenseth som nummer 4 på 
medielaget.

PRODUKTENE :

•  rbk.no 
   Klubbens nettsted og hovedportal. 

•  RBKTV 
   I tillegg til daglige TV-saker, ble også lengre     
   programproduksjoner som ”Før kampen” og 
   ”Etter kampen” produsert i forbindelse med 
   seriekamper. Disse medførte også en smått 
   historisk medieavtale, der RBK som første 
   skandinaviske klubb fikk vist sine produksjoner på  
   en riksdekkende kommersiell TV-kanal. 

•  RBKTV direkte (storskjerm på kamp) 
   RBKTV Direkte starter en time før kamp og varer  
   ca 10 min etter kampslutt. 

•  Mobile tjenester 
   RBK i samarbeid med Telenor og TV2. 

•  Bilagsavis i Adressa 
   Utgis 2-3 gang i året gjennom samarbeidsavtalen  
   med Asresseavisen. 

•  Medlemsbladet 
   Ansvaret overtatt av medieavdelingen, etter at   
   styret og ildsjel Tor Kleveland har gitt ut de senere  
   år.

•  Programbladet 
   Tradisjonsrikt magasin utgitt på kampdag.
 

Rbk.no er en nyhetsaktør som hele medienorge leg-
ger merke til, og saker fra rbk.no ble omtalt på 3000 
norske nettsteder i 2007. TV-biten er en motor på 
siden, og er også godt synlig på tradisjonelt fjernsyn 
gjennom TV2-samarbeidet. 

RBK er toneangivende blant norske klubber på 
medieområdet. Klubben må sørge for å beholde for-
spranget i Norge, og strekke seg etter store klubber 
i Europa. Utfordingen er samtidig å kommersialisere 
ytteligere, og gjennom økt volum og trafikk lokke 
til seg flere brukere. Portalen bør i større grad bli 
en underholdnings og aktivitetsaktør, med stort og 
variert innhold.

Årsmelding for medieavdelingen sesongen 2007
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Markedsavdeling 2007

Generelt
Etter et fantastisk seriegull i 2006, ble det resultat-
messig en skuffende Tippeliga med en 5. plass i 
2007. Likefullt presterte vi godt på hjemmebane i 
Tippeligaen, vi oppnådde en del historisk gode 
resultater i Champions League, og vi sikret oss 
kamper i Europa også i 2008. Så utsiktene for kom-
mende sesong er tross alt positive.

Det er også verdt å nevne at den gode publikums-
veksten fra 2006 ble holdt ved like – og at det nå 
kan se ut som vi har stabilisert oss på ”20.000 fast 
på laget”. Det er mange årsaker til dette, og gode 
arrangement har definitivt bidratt. I 2007 ble vi omtalt 
som en av de 4-5 beste arrangørene i Europa av 
UEFA.

Av andre sterke områder kan nevnes at vi for første 
gang i moderne tid passerte et draktsalg på 10.000 
stk., og at vi aldri før har servert så mange måltider 
på Lerkendal som mot Chelsea i november, nær 
2.500!

Organisering
I 2007 gikk vi til innkjøp av eget webbasert billett-
system. Dette medførte ansettelse av to egne 
billettmedarbeidere til å betjene kundemottak og 
kundeservice, en funksjon som tidligere hadde ligget 
hos Billettservice. Vi hadde en del startvansker noe 
som løste seg godt utover året, hvor hele 95 % av 
løssalget dreide over til internett i løpet av høsten.

På bedriftsmarked ble det gjennom året et tydelig-
ere skille mellom nysalg og forvaltning, noe som for 
2008 vil være to adskilte funksjoner.

Mat og drikke kampdag ble skilt ut fra Rosenborg 
Arena før sesongen 2007. Dette området fikk nær 
en dobling i omsetning. Vi jobber kontinuerlig med 
produktutvikling og salg innenfor mat og drikke om-
rådet, da det fortsatt er stort potensial for vekst.

Også i 2007 har vi benyttet en del tid på strategi og 
oppfølging av de prosesser som ble kjørt i årsskiftet 
2005/06, men vi ser at det er vanskelig å ha full 
fokus på dette arbeidet parallelt med stort operativt 
aktivitetsnivå nær sagt gjennom hele året. Dette er 
noe vi søker å finne bedre løsninger på i tiden som 
kommer.

Privatmarkedet
Det har blitt satt norgesrekorder med hensyn til 
publikum hvert år etter at Lerkendal ble utvidet til 4 
fullverdige tribuner i 2002. Fjoråret var intet unntak. 
Like gledelig som at tilskuersnittet nå er på knappe 
20.000, er den stadig minkende variasjonen i fram-
møte på kampene. Laveste publikumstall var 17.600 
i fjor, opp fra 15.900 i 2006 og 13.300 i 2005.  Dette 
sikrer en god, intim og massiv fotballopplevelse for 
fans og supportere – uansett motstander i Tippe-
ligaen. Hva gjelder sesongkort, var det i 2007 
12.350 sesongkort inkludert VIP. Det alene er 
høyere enn det samlede publikumstallet for seks år 
siden, i 2001.

Inntektsmessig ble 2007 også et godt år. Fortsatt 
sunn økning i inntektene fra Tippeligaen og tre 
internasjonale kamper med betydelig økte inntek-
ter i forhold til tidligere års gruppespill i Champions 
League, gjør at de samlede billettinntektene satte en 
solid rekord og endte på 66,3 mill.

I 2007 gikk Rosenborg som nevnt over fra eksternt 
billettsystem til egen løsning med den konsekvens at 
kundeservice ble etablert internt i stedet for eksternt 
(tidl. Billettservice). Endringen har utvilsomt bidratt til 
økt inntjening. Ut over økte inntekter, bringer eier-
skap til billettsystem og kundeservice klubben tettere 
på fans og supportere og gjør oss i stand til å fange 
opp tilbakemeldinger fra publikum på en bedre måte 
enn tidligere. Dette bidrar til at vi raskere og bedre 
kan tilpasse oss publikum og tilby bedre service. 
Det er også viktig å nevne at vi gjennom det nye 
billettsystemet fanget opp ca. 30.000 nye navn og 
adresser som kan benyttes i forskjellige former for 
markedsføring og mersalg!

Nytt billettsystem har også medført at størstedelen 
av sesongkort og billetter selges over internett. Totalt 
salg på nettet har hatt en fantastisk vekst. I 2006 
omsatte vi for rundt en halv million kroner på nettet, 
noe som i 2007 vokste til godt over 30 millioner. I 
tillegg har det nye systemet gitt oss muligheter til å 
ha direkte dialog med kundene via e-post og sms. 
Dette i motsetning til tidligere år hvor postforsend-
else har vært hovedkommunikasjonskanal. Økt bruk 
av e-post, web og mobil gir mulighet for å kom-
munisere raskere og bedre enn tidligere, samtidig 
som det gir besparelser ifht. tidsbruk og kostnader. 
Klubben vil arbeide målbevisst for å ytterligere øke 

Årsmelding for markedsavdelingen 2007
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kvaliteten på kundekontakt, samt styrke bruken av 
nye mediakanaler for å bedre tilfredsheten og op-
plevelsen med klubben.

Vi vil i 2008 lansere RBK Fanklub. Planen var å 
lansere denne i 2007, men ble utsatt som følge av 
tekniske utfordringer. Dette vil bli et tilbud til alle 
Rosenborg-fans rundt omkring i landet, og etter 
hvert internasjonalt, som ønsker å komme tettere 
på klubben i sitt hjerte. Dette skal bringe klubben 
nærmere sine fans og styrke lojaliteten og engasje-
mentet rundt klubben. På sikt forventes det at RBK 
Fanklub vil ha en stor medlemsmasse og stimulere 
til økte inntekter gjennom salg av medlemskap og 
mersalg av andre tjenester og produkter.

Med 20.000 tilskuere på tribunene og lansering av 
RBK Fanklub ser vi fram til et nytt og spennende år 
for både Rosenborg og supportere i alle aldre!

Bedriftsmarkedet
Ved inngangen til 2007 ble det inngått en ny Part-
neravtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. De 
hadde tidligere over flere år vært sponsor til RBK, 
men etter forhandlinger i hele 2006 tok de steget 
opp på det øverste nivået i vår sponsorstruktur. 
I tillegg ble det inngått nye Leverandøravtaler med 
GadenWist (Kverneland Bil) og med NSB. Totalt 
bestod SponsorForumet av 9 Partnere, 
10 Leverandører og over 100 lokale og region-
ale sponsorer. Det har vært gjennomført en rekke 
aktiviteter i SponsorForum. Bl.a. lunsjmøter, turer 
til bortekamper i E-cup, golfturnering, ”Møtecupen”, 
fotballturnering, sommerfest og ikke minst det 
tradisjonelle julebordet. 

Det er viktig for oss å fremstå som en nasjonal 
merkevare, og derfor har vi videreført våre borte-
kamp arrangementer i Tippeliga med flere 
hundre deltagere på hvert sted. Våre Partnere og 
Leverandører fremhever dette som svært viktige 
arrangement for deres del, og er noe vi selvsagt vil 
videreutvikle i årene som kommer.

I forkant av sesongstart i Tippeligaen arrangerte vi 
også i år Kick-Off for våre sponsorer og sesong-
kortkunder. ”Norges største” sirkustelt ble rigget på 
parkeringsplassen bak Bygger’n tribunen og rundt 
3.500 gjester var tilstede. 

Når det gjelder inntekter fra Partnere og Leverandør-
er var disse i 2007 på ca. 41,2 millioner kroner. 
Det er verdt å nevne at vår Parterstruktur innført i 

2002 gjør at det er vanskelig å få til noen vesentlig 
vekst innenfor dette området. Fra 2010 vil de fleste 
avtaler på dette nivået fases ut, og det vil frem til 
den tid jobbes med nye Partnerkonsept som vil 
føre til en sterkere vekst også på bedriftsmarkedet 
fra 2010. Inntekter generert gjennom Partner- og 
Leverandøravtaler representerer like fullt en økning 
fra 2006 på ca. 2 %. 

I tillegg hadde vi drøye 100 lokale og regionale 
sponsorer som bidro med inntekter på ca. 16 mil-
lioner kroner. Dette er en økning på ca. 1 million 
kroner fra 2006. 

Våre ulike VIP tilbud har vært godt besøkt, med 
Champions League kampene som de absolutte 
høydepunktene. I budsjettet hadde vi lagt til grunn 
mer eller mindre utsolgt i Tippeligaen samt 3 Royal 
League kamper. Når det ikke ble noe Royal League, 
havner vi likevel omtrent på budsjett grunnet Cham-
pions League gruppespill. Her ble det i tillegg til VIP 
tribunene kjørt eget serveringstelt for VIP i klokke-
svingen på alle tre gruppespill kampene. Dette var 
en suksess, med godt besøk og høy stemning, noe 
vi vil forsøke å videreføre på våre mest populære 
Tippeliga kamper. Det ble solgt ca 1.100 billetter til 
disse arrangementene.

I det kommende året vil vi ved siden av nysalg ha 
spesiell fokus rundt forretningsutvikling og påbegyn-
nende dialog med våre Partnere med tanke på ny 
sponsor struktur fra 2010.

Merchandise
Merchandise omfatter supporter- og lisensprodukter, 
som i hovedsak selges gjennom egne kanaler (RBK 
SHOP og nettshop), men også gjennom andre. 
”Merchandise” er i økende grad et element i klub-
bens strategiske merkevarebygging, med et betyde-
lig inntektspotensial.

Året 2007 ga en svært hyggelig omsetningsvekst. 
Inntektene endte i overkant av 15 millioner kroner, 
tilsvarer omtrent en dobling av inntektene! Cham-
pions League ga naturligvis flere produkter og 
kamper/salgsdager, men veksten tilskrives også 
sterk økning i salget av spilletrøyer, lansering av 
jubileumsplate og bok, økt satsing på produkt-
utvikling og lansering av ny nettbutikk. I tillegg kom-
mer flere lisensprodukter, som også gir betydelig 
omsetningstall ”over disk” i forhandlerleddet. Det 
er verdt å nevne at tallene oppgitt her er nettotall, 
og at omsetningsverdi – eller ofte omtalt i medias 
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sammenlikninger mellom klubbene som ”gateverdi”, 
er langt høyere. I 2006 lå gateverdien på ca. 16-17 
millioner kroner, i 2007 på ca. 28 millioner kroner.

I 2008 blir åpning av ny RBK SHOP på Lerkendal 
en viktig begivenhet. RBK overtar selv driften av 
shopen,  som med sine 275 kvm blir vesentlig utvi-
det. Ny RBK SHOP skal stå ferdig til Tippeliga-start, 
og vil sammen en utvidet og fornyet Narvesen-kiosk, 
gi publikum et helt nytt tilbud på Lerkendal. Utvikling 
av ny shop, nye produkter for ulike segmenter, og 
økning i antall lisensprodukter, gjør at det forventes 
betydelig vekst innen forretningsområdet også i 
2008.

Salg publikum kampdag
Vi tror at vi har et stort potensial for vekst innenfor 
mat og drikke på kampdag. I 2007 ble dette for 
første gang satt noe mer i system, blant annet med 
innleie av kvalifisert personell, samt delvise anset-
telser. Total gjennomgang av alle rutiner, og oppsett 
av salg i kiosk ble gjennomgått med målsetning om 
å øke effektivitet og mersalg. Videre ble det etablert 
salgspunkter i Borggård, og en økt satsning på mobil 
salg. Salgsmessig har dette gitt gode resultater, med 
en omsetning på 7,3 millioner i 2007 - en vekst på 
nær 70 %!

Fremover vil det blitt satt fokus på videre satsning 
og utvikling for de neste årene. Vi har satset på å få 
internasjonale impulser, og har vært på flere studi-
eturer og konferanser i året som har gått.

Fremtiden 
Kombinasjonen av operativt arbeid fra dag til dag 
– samt arbeid med strategi og muligheter for frem-
tiden – er antagelig den største utfordringen vi har i 
dag. I den forbindelse er det svært viktig å tilknytte 
seg riktig kompetanse, samt lære av hva de beste 
fotballklubber gjør.

Det er primært innenfor 4 områder salg og marked 
vil prioritere utviklingsoppgaver i året som kommer;

•   Omdømme og merkevarebygging;
      -    Noe som er en forutsetning for å lykkes – og 
            kan sees på som grunnmuren i alt vi foretar  
            oss.

•   Arenautvikling;
     -    Vi ser at vi nærmer oss reell knapphet 
 innenfor flere områder, samt at vår stadion  
 som sto ferdig i 2002 også trenger 
 generell opprustning innenfor spesielt de  
 ulike serveringsområdene. Vi har derfor   
 knyttet til oss ekspertise fra de fremste 
      stadionutviklere i verden – blant annet med 
      Emirates og Wembley stadion på 
 samvittigheten – og vil allerede inn mot   
 2008 sesongen se klare forbedringer.

•   Handel på nett – E-commerce;
        -    Vi vet at mellom 12 og 20 % av Norges 
      befolkning har en preferanse for RBK – noe  
 vi vil utnytte i fremtiden. Første steg på   
 veien er lansering av RBK Fanklub som   
 skjer i løpet av februar måned 2008. Målet  
 er å knytte så mange som mulig av de som  
 har RBK som sitt favorittlag nærmere 
 klubben, noe som også kan komme til å   
 generere økte inntekter.

•   Forretningsutvikling – bedriftsmarked;
        -    Som nevnt tidligere går våre største 
      sponsoravtaler ut i 2009, og frem til 2010  
 vil det være svært viktig å utvikle et nytt   
 partnerkonsept for fremtiden.

Trondheim, 11. februar 2008

Erik Espeseth
Leder Salg og Marked
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Styret har i 2007 bestått av følgende medlemmer:

• Formann: Trygve Hernæs
• Kasserer: Gunnar Nilsen
• Sekretær: Steinar Sjømæling
• Styremedlem: Kaare Grøtte
• Styremedlem: Harry Forseth
• Varamedlem: Agnar Aalberg

Ved årsskiftet hadde lauget 140 medlemmer.

I 2007 har det vært arrangert følgende 
medlemsmøter:
• 9.1: Årsmøte. Deretter Trond Nordsteien: 
 Juniorarbeidet i RBK
• 13.2: Nils Skutle/Terje Svendsen: Hovedtall for  
 klubbens regnskap 2006
• 13.3: Knut Tørum: RBK og veien fremover
• 17.4: Erik Espeseth: RBK Marked – status – og  
 veien videre
• 15.5: Koldtbord og underholdning ved trubaduren  
 Leidulf Hafsmo
• 11.9: Knut Torbjørn Eggen: Nåtid og fremtid for  
 RBK
• 9.10: Terje Svendsen: RBK – veien videre
• 13.11: Kjetil Kroksæter, Adressa: 
 Hvor står RBK om 5 år?
• 4.12: Årets julebord med bl.a. ”Super-Nils”

På medlemsmøtene har det vært et gjennomsnittlig 
oppmøte på 62, hvilket styret vurderer som svært 
godt. På julebordet var over 100 mennesker tilstede.

Styret har i 2007 avholdt 7 styremøter. Samarbeidet 
i styret har fungert meget godt.

Lauget har ansvaret for omvisning på Lerkendal for 
små og store grupper. Denne aktivitet har økt be-
tydelig i 2007 og skaffer lauget gode inntekter. Styret 
regner med at denne aktiviteten vil øke ytterligere i 
2008.

Regnskapet viser at årets overskudd er kr 42.208,-.

Styret vil takke medlemmene for godt oppmøte i 
2007. Likeså takker vi klubbens styre og adminis-
trasjon for et meget godt samarbeid gjennom hele 
året.

Trondheim 9.1.2008

Trygve Hernæs
formann

Årsmelding for RBK’s Veteranlaug 2007
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Rosenborgklinikken ble etablert høsten -88 og er et 
aksjeselskap hvor Rosenborg Ballklub innehar 20 % 
av aksjene. Formålet med klinikken er å gi et tilbud 
om diagnostisering og behandling av alle typer mus-
kel- og leddskader hos idrettsutøvere/ mosjonister. 
Den driver sin virksomhet i klubbhuset på Lerkendal 
og er bemannet med leger og sykepleiere fra St. 
Olavs Hospital samt fysioterapeuter som driver egen 
praksis. 

Det medisinske støtteapparatet for Rosenborg Ball-
klub består som tidligere år av legene Torbjørn 
Grøntvedt og Ketil Holen, samt fysioterapeutene 
Vilhelm Stoltz og Sigbjørn Hammer. I tillegg har 
fysisk trener og fysioterapeut Siri Marte Hollkim hatt 
medansvar for medisinsk oppfølging av spillerne.  

De viktigste oppgavene for det medisinske støtteap-
parat er å forebygge skader og å gi rask behandling 
når skade har oppstått. Stort sett all behandling 
av skader foregår i Rosenborgklinikken’s lokaler i 
klubbhuset, men også i stor grad på Impulse 
treningssenter, Lerkendal. Lett tilgang og rask hjelp 
fra et aktivt idrettsmedisinsk miljø er av avgjørende 
betydning for skadebehandlingen. 

Lagene i tippeligaen har siden 2000 registrert alle 
skader som oppstår i løpet av sesongen. Dette rap-
porteres inn til medisinsk utvalg i NFF og danner 
grunnlag for årlig skadestatistikk for hvert enkelt lag 
og tippeligaen som helhet. I 2006 var skadefore-
komsten i RBK 3,7 skader pr.1000 spilte timer og for 
tippeligaen 4,0. I 2005, 5,1 for RBK og for tippe-
ligaen 4,4 skader pr. 1000 spilte timer. For tippe-
ligaen 2007 er dessverre ikke statistikken ferdig. 

Dette skyldes at noen lag ikke har levert inn tilfreds-
stillende skaderapport for foregående sesong. For 
RBK ser det ut som sesongen 2007 har noe høyere 
skadeforekomst av akutte skader sammenlignet 
med 2006 dvs. i underkant av 5 skader pr. 1000 
spilte timer.   

Vi ser med spenning og forventning frem til samar-
beidet med det nye trenerteamet for sesongen 2008. 

Sigbjørn Hammer 

Årsmelding for Rosenborgklinikken AS og det 
medisinske støtteapparat

Rosenborgklinikken 2007
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PU-laget 2007

Spillere/Støtteapparat:
Rosenborg PU startet sesongen 2007 med 13 
spillere. Da vi hadde juleavslutning/møte satt vi igjen 
med 9 stk. Vi hadde da en diskusjon på om laget 
skulle fortsette eller om de som var ivrigst skulle 
trene med ett av de andre lagene i Trondheim. 
Beslutningen ble at vi skulle fortsette dersom vi 
klarte å holde på 8-9 spillere som møtte jevnt opp 
på trening. Dette klarte vi, og vi går på en ny sesong 
med positivt fortegn.
Vi mistet også treneren vår Espen til jul, så her må 
vi også inn med en ny. Undertegnede prøver nå å 
skaffe en ny, samtidig som laget må drives videre.

Aktivitet:
Når det gjelder treningene på vinterhalvåret, så 
mistet vi tiden inne på Granskogen Skole. Byåsen 
Håndball ble for store for oss, og ønsket trenings-
tiden vår. Da var det godt å ha Per Winsnes i 
Rosenborg, som ordnet trening på Lerkendal til oss 
ut november. Vi håper også at vi får starte på der 
igjen i løpet av februar.

Ellers så har vi også denne sesongen hatt våre 
spillekvelder, både på Skatval, Stjørdal, Ranheim og 
Flatåsen. Landsturneringen i 2007 gikk i Stavanger, 
og den bestemte vi oss tidlig for å droppe. 
Dette pga. økonomiske grunner.
Vi har også dette året hatt en del sosiale ting, med 
bl.a. bowling, pizzakvelder med mer.

Diverse:
Gjengen som nå utgjør laget er den harde kjerne og 
viser høy treningsvilje og er meget sosial. Trivselen 
er stor og fotballforståelsen er meget bra.
De fleste som sluttet hos oss har hatt en flott og lang 
karriere, og vi ønsker de derfor alt godt.
Vi skal derfor konsentrere oss hardt foran ny 
sesong, og gleder oss til det. Landsturneringen 2008 
skal foregå på Lillestrøm, og der akter vi å være 
med.

Takk til Rosenborg, og spesielt Per W. for all hjelp og 
støtte.

Rosenborg PU
Bård Engeseth

Årsmelding for PU-laget 2007
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Etter at vi kom tilbake fra Kenya i desember 2006 
og alt lå til rette for bygging av et nytt barnehjem i 
Nairobi, fikk vi melding om at de kenyanske myn-
dighetene hadde stengt barnehjemmet og dermed 
skrinlagt muligheten for byggingen av et nytt barne-
hjem. Dette var et alvorlig slag både mot oss som 
virkelig var i gang med en nyetablering, men ikke 
minst for de forventningsfulle barna. De kenyanske 
myndigheten hadde utført inspeksjonsrunder på det 
eksisterende barnehjemmet. Selv om vårt engasje-
ment hadde løftet standarden på barnehjemmet be-
traktelig, var det fortsatt under den standarden som 
myndigheten krevde. Derfor ble det stengt og barna 
sendt til andre barnehjem eller til familiemedlemmer 
som måtte være i live. Fortsatt ønsker vi å se på 
muligheter for å kunne etablere et barnehjem, men 
foreløpig er dette lagt på is.

I stedet har vi gjennom drøftinger med den lokale 
Røde Kors-foreningen i Nairobi, kommet til at vi skal 
bygge et ”flerbrukshus” på eiendommen til denne 
foreningen som da ligger tett opp mot det slumom-
rådet som vi har valgt for vår satsning. Dette huset 
skal romme en stor sal med scene hvor man kan 

samle større grupper og hvor det er muligheter for 
ulike fremføringer, et salgslokale, 2 garderober med 
dusjer for jenter og gutter og andre mindre rom. 
Byggetillatelsen ligger klar og avtale med entre-
prenør er underskrevet. I tillegg har vi en søknad 
inne til NORAD om forprosjektmidler til etablering 
av en næringspark i samme område. Dette er et 
samarbeidsprosjekt med SIVATECH Norge og Sør-
Trøndelag Røde Kors. Så kommer presidentvalget 
som et forstyrrende element inn i prosessen. Slik 
situasjonen er pr. dato, vet vi ikke når vi kan komme 
i gang med denne byggingen og den planlagte 
næringsparken. Situasjonen i Kenya er kaotisk for 
tiden, - det er i alle fall sikkert at de trenger hjelp 
utenfra i lang tid fremover. Derfor håper vi og tror at 
det skal roe seg ned slik at vi kan få gjennomført de 
planlagte prosjektene.
-  Støttefondet har inngått en forpliktende avtale  
   med Røde Kors både i Kenya og i Norge hvor vi  
   skal bruke ca. kr. 500.000,- hvert år i en 3-års-
   periode til etablering av gode lokaler for ulike 
   aktiviteter i området og til styrking av både HIV/  
   Aidsopplysningsarbeid og generelt Røde-Kors-  
   arbeid lokalt i Nairobi.

På skolebesøk på Nidarvoll skole.

Årsmelding for vårt sosiale- og humanitære 
engasjement



-  I tillegg avventer vi svar fra NORAD om for-
   prosjektmidler til en evt. utbygging av en          
   næringspark. Vi jobber hele tiden etter ”hjelp til  
   selvhjelpsprinsippet”.

Det er tydelig å merke at interessen for prosjektet 
i Nairobi engasjerer folket i Trøndelag. Vi er svært 
glad og takknemlig for både pengestøtte og engasje-
ment i saken.

Følgende spillere er ambassadører for Kenya-
prosjektet: Roar Strand, Michael Jamtfall, 
Per Ciljan Skjelbred og Vidar Riseth.

Her ser vi Roar og Michael sammen med 2 lærere på en lokal skole i Nairobi. Videre ser vi ballen som vi fikk 
laget i Nairobi og som ble delt ut til flere grupper i området. I alt 100 baller ble delt ut.
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Til 
Årsmøtet i Rosenborg Ballklub 2007
v/klubbens styre
7492 Trondheim      Trondheim, 22. januar 2008

Jeg sender herved følgende forslag til behandling på årsmøtet for 2007 som avholdes 26. februar 2008.

Det dannes en offisiell komité som skal utarbeide forslag til og arbeide med gjennomføringen av et 
“Rosenborg Ballklubs Museum”.

Jeg var i sommer, på vegne av RBK, invitert til åpningen av Fredrikstad Fotballklubbs Museum på Nye 
Fredrikstad Stadion, hvor for øvrig vår klubb hadde en fremtredende plassering. På bakgrunn av hva FFK 
har fått til og gjort med sin historie, er det bare rett og rimelig at vi i RBK, som moderne norsk fotballs mest 
meritterte klubb gjør noe tilsvarende. 90 år med RBK er også et museum verdig.

Følgende personer med bakgrunn i RBK har sagt seg villig til å være med i en slik komité:

Klaus Berg, Æresmedlem.
Tor Kleveland, Æresmedlem
Roar Kjøsnes, samler av programmer og nedskreven informasjon om RBK. 
Kjell Stølen, samler av RBK effekter.
Trygve Hernæs, representant for RBKs Veteranlaug.

Håper på positivitet for forslaget fra styret og årsmøtedelegatene.

Vennlig hilsen

Trygve Hernæs
Medlem 379

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget og vil utarbeide mandat og oppnevner gruppe.
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Til RBKs årsmøte 26.2.har valgkomiteen innstilt følgende 
medlemmer til klubbens styre for 2008:

Styreleder: Terje Svendsen   2 år (gjenvalg)
Nestleder: Thorbjørn Aass   ikke på valg
Styremedlem: Thor Robert Johanssen  ikke på valg 
Styremedlem: Ragnhild Meirik   ikke på valg    
Styremedlem: Bård Benum   2 år (Ny)
Varamedlem: Gro Eide   1 år (gjenvalg)
Varamedlem: Morten Loktu   1 år (Ny)

Kontrollkomite
Leder:  Inge Five   2 år (Ny)
Medlem: Bjørn Øien   ikke på valg
Medlem: Lisbeth Lien   2 år (gjenvalg)
Varamedlem: Ragnar Haugen   1 år (gjenvalg)
Varamedlem: Else Stræte   1 år (Ny)

Trondheim, januar 2008
Tor Kleveland  Arve Tellefsen   Kjell Arntzen Christian Brøndbo     Jørgen Sørlie
sign.   sign.    sign.  sign.          sign.

I henhold til ny lov for Rosenborg Ballklub skal det velges en valgkomitè for neste årsmøte 
bestående av 1 leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem.

Leder:    Ove Snuruås
Medlem: Christian Brøndbo
Medlem: Jørgen Sørli 
Medlem: Hans Olav Sørensen
Medlem: Else Stræte

Varamedlem: Bjørn Rime

Terje Svendsen
styreleder

Ny valgkomite

Til årsmøtet i Rosenborg Ballklub

Valgkomité
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Lov for Rosenborg Ballklub 
stiftet 19. mai 1917
Sist justert og vedtatt på årsmøte 27. februar 2006.
Godkjent av idrettsstyret den 22.1.2007.

§ 1. Formål.
 Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 Klubbens formål er å drive fotball både på amatør- og profesjonelt nivå, organisert i Norges   
 Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF), samt bidra til å utvikle fotballspillet i Norge – 
 spesielt i Midt-Norge.

 Klubbens formål skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og gi grunnlag for 
 et godt miljø for alle medlemmer.  All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
 idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjonsmessig tilknytning.
 Klubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets.  Klubben er medlem av 
 Norges Fotballforbund. Klubben hører hjemme i Trondheim kommune og er medlem av 
 Trondheim Idrettsråd.

 Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for klubben uavhengig av hva som   
 måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3. Farger.
 Klubbens farger er sort og hvitt, klubbens merke har sort bunn, hvitt vertikalt felt med 
 bokstavene R.B.K. og årstallet i gull.

§ 4. Medlemmer.
 Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan   
 bli tatt opp som medlem.  Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært   
 eller er medlem av lag til sluttet NIF.

 Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemskartoteket.  En søker kan ikke tas opp   
 som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 
 For øvrig plikter ethvert  medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets   
 lover og bestemmelser.

 Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 b. Æresmedlemskap.
 Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles   
 fortjenestefullt arbeid for klubben.

 Æresmedlemskap besluttes av styret etter innstilling fra en av styret særskilt oppnevnte komité   
 i henhold til instruks fastsatt av årsmøtet.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet.
 For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i minst en måned og ha   
 oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5 og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden.  
 Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til   
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 ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være   
 arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben, kan derimot 
 velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

§ 6. Kontingent.
 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  Medlemmer under 15 år og 
 pensjonister betaler en lavere kontingent.

 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i klubbens aktivitetstilbud.

 Medlemmer som skylder kontingent til klubben, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan   
 ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.  Medlem som skylder   
 kontingent for mer enn 1 år, kan av styret strykes som medlem i klubben.  Hvis medlemmet ved  
 forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra klubbens   
 side.  Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser  
 er ordnet.

 Daglig leder eller den han bemyndiger, kan redusere eller frafalle krav på kontingent ved 
 sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.

§ 7. Tillitsvalgtes godtgjørelse.
 Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste,   
 som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring   
 for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av klubbens 
 budsjett og regnskap.

§ 8. Inhabilitet.
 For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs inhabilitetsregler, 
 jfr. NIFs lov § 2-7.  

§ 9. Straffesaker.
 For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10. Årsmøtet.
 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest 28. februar.  Årsmøtet   
 innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved    
 kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside.  Forslag som skal behandles på   
 årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 Fullstendig saksliste, årsberetning med regnskap i revidert stand samt rapport fra kontroll-
 komité, samt også regnskap for klubbens selskaper og innkomne forslag, skal være tilgjengelig   
 for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/  
 eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tils  
 varer antall styremedlemmer.  Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til    
 årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.
 Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/
 kunngjort saksliste.  Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet   
 vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.
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§ 11. Ledelse av årsmøtet.
 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  
 Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12. Årsmøtets oppgaver.
 Årsmøtet skal:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent og sekretær.
 4. Velge 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og komiteer.
 6. Behandle regnskap for klubben og konsernregnskap i revidert stand.
 7. Behandle innkomne forslag og saker.  Herunder skal årsmøtet kunne behandle 
  enhver sak som er av prinsipiell art eller av stor betydning, og som kan innebære 
  betydelige økonomiske forpliktelser for klubben.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta klubbens budsjett.
 10. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 11. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap og fastsette 
  dennes honorar.
 12. Foreta følgende valg:
 a)     Leder og nestleder.

 b)     3 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år.  
  Valgt styre i klubben fungerer som, 
  eller oppnevner styrer i klubbens heleide datterselskaper.

 c)     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 10.

 d)     Kontrollkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

 e)     Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

 f)     Valgkomité med leder og 4 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 Leder og nestleder til styret velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges enkeltvis.    
 Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til   
 stemmetall. 
 Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.  Sammensetningen   
 skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik   
 at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn.  Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v.   
 som består av 3 eller færre medlemmer.

 Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 13. Stemmegivning på årsmøtet.
 Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig   
 flertall av de avgitte stemmene.
 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige
 kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning.  Stemmesedler som er blanke,   
 eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal   
 velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte   
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 stemmene, foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.  
 Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn   
 halvparten av de avgitte stemmer.  Dette gjelder ikke ved valg av varemedlemmer. 
 Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som  
 har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandi 
 dater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer.  
 Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.

§ 14. Ekstraordinære årsmøter.
 Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
 a) Vedtak på årsmøtet i klubben.
 b) Vedtak i styret i klubben.
 c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
 d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i   
 kravet om innkalling til årsmøtet.

§ 15. Medlemsmøter.
 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.

§ 16. Styret.
 Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 Styret skal:
 1. Iverksette årsmøtets beslutninger og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og   
  bestemmelser.
 2. Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi   
  i henhold til de for klubben til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide   
  mandat/instruks for disse.
 4. Representere klubben utad.
 5. Styret kan meddele prokura.
 6. Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for   
  årsmøtet.
 7. Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper   
  etter opptrukne planer og godkjent budsjett.
 8. Ansette daglig leder og sportslig ledelse og fastsette instruks for disse.
 9. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og klubbens virksomhet for øvrig.
 10. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene   
  forlanger det.

 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes med flertall   
 av de avgitte stemmene.  Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 17. Daglig ledelse.
 Klubbens ledelse består av daglig leder og sportslig ledelse. Klubbens ledelse arbeider etter   
 stillingsinstruk ser gitt av styret.

 Daglig leder er leder for klubben. Daglig leder utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som 
 er truffet av styret.

 Klubbens ledelse møter i henhold til sine instrukser på årsmøtet.
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§ 18. Kontrollkomiteen.
 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens virksomhet og påse at foretatte disposisjoner   
 i driftsåret er i samsvar med årsmøtets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen    
 med valgt revisor gjennomgå klubbens regnskaper etter at disse er revidert av revisor.     
 Innberetning skjer til årsmøtet.

 Komiteens arbeid skjer i samsvar med bestemmelsene i NIFs lov § 6-1 (kontrollkomité og 
 revisjon) og NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser samt egen instruks vedtatt av    
 årsmøtet.  Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen klubben opp til behandling.

§ 19. Grupper/avdelinger/komiteer.
 Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper.  Disse kan ledes av oppnevnte    
 tillitspersoner eller av  valgte styrer.  Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/  
 grupper og hvordan disse skal organiseres og ledes.  Dette vedtas i forbindelse med    
 årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

 For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/ grupper kan   
 ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 20. Valgkomité.
 Valgkomiteen legger frem forslag til valg av tillitsvalgt, unntatt til valgkomiteen hvor styret 
 fremmer forslag.

 Komiteen kan ikke innstille egne medlemmer som tillitsvalgt.  Valgkomiteens innstilling følger 
 årsberetningens tilgjengelighet for medlemmene. 

§ 21. Lovendring.
 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært   
 oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 Lovendringen må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover   
 redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 22  (oppløsning) kan ikke endres.

 Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.  

§ 22. Oppløsning.
 Oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med   
 minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  For at oppløsning skal   
 skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.  Vedtak om sammen  
 slutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med 
 bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21.

 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål god  
 kjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

 Ved konkurs anses klubben som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. 
 Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
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Rosenborg Ballklubs årsmøte for 2006 ble avholdt 
tirsdag 20. februar 2007 på Lerkendal Stadion. 
Leder Terje Svendsen åpnet møtet med å ønske 
velkommen til et nytt årsmøte.

Lederen spurte om årsmøtet hadde noen innvend-
inger mot at pressen var til stede under årsmøtet. 
Ingen slike innvendinger ble framsatt, og pressen 
fikk derfor tillatelse til å være til stede.

Svendsen ba deretter om at årsmøtet ble med på ett 
minutts stillhet til minne om de medlemmene som er 
gått bort det siste året.

Før det offisielle årsmøtet ble satt, tok Carl-Erik Berg 
ordet. Berg fortalte om klubbens årsfest på Scandic 
Prinsen, der flere ble personer hedret for fortjent 
innsats for klubben. Høydepunktet var utnevnelsen 
av nye æresmedlemmer. Det er tidligere utnevnt 
8 æresmedlemmer i Rosenborg Ballklub, og på 
årsfesten ble to nye æresmedlemmer presentert. 
Æresmedlem nr. 9 ble Egil Nygaard, og nr. 10 ble 
Tor Kleveland. Da Nygaard var bortreist under 
denne tilstelningen, ønsket styret å hedre Nygaard 
på årsmøtet i stedet. Egil Nygaard kom fram og mot-
tok diplom av leder Terje Svendsen. Nygaard takket 
for utnevnelsen, og fortalte noen historier fra tidlig-
ere Rosenborg-tider.

200 medlemmer hadde møtt til årsmøtet. Et meget 
godt oppmøte.

1. Godkjenne de stemmeberettigede
De stemmeberettigede ble godkjent uten merknad.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og 
    forretningsorden
Det ble kommentert at årsmeldingen hadde kommet 
noe sent til en del medlemmer. Et medlem hadde 
ikke mottatt årsmeldingen. Innkallingen og sakslisten 
ble godkjent med de innkomne kommentarer.

3. Valg av dirigent og sekretær
Styret innstilte på Håkon Fagerhaug som dirigent og 
Håkon Monssen som sekretær.
Forslaget ble vedtatt uten merknad.

Fagerhaug takket årsmøtet for tilliten, og minnet om 
at årsmøtet er klubbens øverste myndighet. Han ba 
også om at medlemmene holdt seg til den gjeldende 
saken på dagsorden når de ba om ordet.

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne       
    årsmøteprotokollen
Styret innstilte på Knut Moe og Kjell Roel til å under-
skrive protokollen. 
Knut Moe og Kjell Roel ble valgt uten merknad.

5. Behandle årsmelding fra styret, utvalg og    
    komiteer
Dirigenten gikk gjennom den fremlagte årsberetning 
for 2006.

Dirigenten bemerket spesielt at Rosenborg ble serie-
mester for 20nde gang 2006, og at det på nytt ble 
satt tilskuerrekord på Lerkendal Stadion med et snitt 
på 19.460 tilskuere. Juniorlaget kom til NM-finalen 
for 2. gang på rad. Disse punktene ble applaudert av 
årsmøtet.

Dirigenten kommenterte videre at ingen trodde på 
målet om ”20.000 fast på laget” som ble fastsatt for 
noen år siden. I 2007 er det også snart solgt 13.000 
sesongkort, også det ny rekord.

Beretningen fra sportslig avdeling var som vanlig 
fyldig og interessant.

Etter å ha gjennomgått resten av årsberetningen, 
åpnet dirigenten for kommentarer og spørsmål til 
den fremlagte beretningen.

Torkild Eggen ba om ordet. Han fortalte at sesong-
kortene som han og flere venner har hatt i en år-
rekke, har blitt gjort om til VIP-plasser og dermed en 
dyrere pris. Eggen lurte på om dette er måten klub-
ben skal bedre økonomien på. Dirigenten henviste til 
gjennomgang av temaet senere.

Gunnar Kjeldsberg hadde et spørsmål til leder om 
kjerneverdiene i klubben. Kjeldsberg ønsket at en 
person i styret kunne få i oppgave å overvåke kjer-
neverdiene i klubben.

Per Winsnes korrigerte et beløp i årsberetningen 
under Stiftelsen Rosenborg Talentfond. Beløpet som 
er tilført fondet i 10 års-perioden skal være 
kr. 2.150.000 og ikke 2.650.000.  I tillegg refererte 
Winsnes til en avisartikkel der det ble påstått at 
talentarbeidet i Rosenborg har vært dødt i lengre 
tid. Dette ville Winsnes avkrefte med bakgrunn i 
resultatene de siste årene. Rosenborgs juniorlag har 
vært i NM-finalen to år på rad og vunnet en av dem. 
Laget har vunnet over Lyn, klubben som går for å 
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være blant landets beste på rekruttering, de fire siste 
gangene. Winsnes poengterte også at hele ti spillere 
i dagens A-stall har spilt juniorfotball i klubben. 
Årsmøtet applauderte innlegget.

Arve Tellefsen oppfordret styret om at årsmeldingen 
må bli sendt ut i god tid før årsmøtet. Han kom-
menterte også at han mente at Rosenborgs sports-
direktør burde være på årsmøtet. Tellefsen fortalte 
i tillegg at han var svært skuffet over innsatsen i 
Royal League, og forundret over at så mange som 
10 spillere var skadet samtidig.

Curt Christiansen kommenterte at det startet ni ut-
lendinger på laget mot Vålerengen på La Manga, og 
mente dette var en uheldig utvikling.

Per Jørgensen bemerket tre positive ting som ikke 
var med i årsmeldingen. Rosenborg mottok to 
priser under Trøndersk idrettsgalla: Årets lag og 
Folkets Idrettspris. I tillegg fikk Roar Strand idrettens 
høyeste utmerkelse; Olavsstatuetten.

Øien ba om ordet og ønsket flere tall i årsberetnin-
gen. Styret henviste til at hele regnskapet ble lagt ut 
på Rosenborgs egne nettsider en uke før årsmøtet 
(13/2), og at det fra samme dag var tilgjengelig på 
Brakka.

Deretter holdt Terje Svendsen et lengre innlegg for å 
utdype noen medlemmenes spørsmål. Terje Svend-
sen startet med å anbefale at medlemmene ikke bør 
hente alle oppfatninger om Rosenborg fra media. 
Han oppfordret også medlemmene til å komme på 
medlemsmøtene, der flere av de berørte temaene 
har blitt tatt opp.

I forhold til verdigrunnlaget understreket Svendsen 
at det står fast, selv om man i perioder kanskje 
ikke har vært tydelige nok på dette. Det sports-
lige ambisjonsnivået er fortsatt høyt, og målet er 
at Rosenborg skal bli blant de 30 beste lagene i 
Europa. Konkurransen fra andre lag har blitt større 
både internasjonalt og nasjonalt. De bygges stadi-
oner og anlegg med stor entusiasme på flere steder 
i landet. Klubbene er blitt tilført store midler gjennom 
investorer og mediaavtalen, og kampen om norske 
spillere er blitt mye hardere. Svendsen stilte seg 
åpen til at innkjøpsfilosofien kunne diskuteres. Men 
kjøpet av f.eks. Marek Sapara, den dyreste inves-
teringen  fjor, hadde ikke vært mulig uten den gode 
innsatsen til Rosenborgs talentspeider. Ambisjons-
nivået har dessuten en klar sammenheng med bruk 
av ressurser.
Svendsen viste fram en plansje der utviklingen på 

rankingen for norske lag i Europa har vært dalende 
de siste årene.

På rekrutteringssiden har det blitt jobbet godt de 
siste årene, og spillere som Skjelbred, Tettey, Jamt-
fall og Norvik fra egne rekker er eksempler på dette. 
Dette arbeidet vil være svært viktig å utvikle i fram-
tiden. Derfor har Rosenborg også inngått et samar-
beid med en 2. divisjonsklubb i regionen, Ranheim. 
Det blir også en tilleggsutfordring for klubben at vår 
sportsdirektør har meldt at han kommer til å tre av i 
løpet av 2007, mente Svendsen.

Svendsen fortalte videre at resultatet i Rosenborg 
Ballklub har svingt. Men underskuddet i 2001 og 
2002 var mye større enn i 2006. Rosenborgs sports-
lige satsningsnivå har vært å konkurrere i Europa, 
og det har nødvendigvis tæret på kapitalen. Styret 
har hele tiden hatt fokus på å bringe den norske 
virksomheten i balanse. Den har i perioder blitt 
kjørt med betydelige underskudd. Målsettingen er 
å bringe den norske virksomheten i balanse i 2008. 
Dette krever økt satsning og flere ressurser, og RBK 
som idrettslag henter ikke inn kapitalinnskudd. Det 
største bidraget av kapital inn i klubben kommer 
fra jobbingen i markedet. Ja, vi har åpnet døra til 
spiskammerset, fortalte Svendsen, men Rosenborg 
har ikke lånefinansiert nye investeringer.

Styrelederen fortalte videre at han våknet til en 
”krise” til morgenkaffen. Han var økonomisjef i Fokus 
Bank under bankkrisen, og det var en virkelig krise. 
Det handlet om egenkapital som smuldret bort, og 
resultater helt uten kontroll. Dette er ikke tilstanden 
i Rosenborg, fastslo Svendsen. Rosenborg har en 
sterk balanse og likviditetsreserve. Klubben har 
selvfølgelige mange utfordringer, både på det 
sportslige og økonomiske. Man snakker ofte om 
tiden før og etter Nils Arne Eggen. Men ingen nor-
ske klubber har vært i nærheten av resultatene til 
Rosenborg også i tiden etter Nils Arne.

Svendsen avsluttet med at vi må ta vare på entusi-
asmen i Rosenborg. Klubben må i hvert fall bli enige 
om at alle jobber i samme retning, eller i ”lengderet-
ningen” som det heter på Rosenborg-språket.

Beretning ble deretter lagt frem for godkjenning.
Den ble enstemmig vedtatt.
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6. Behandle regnskap for klubben og konsern 
    regnskap i revidert stand
Dirigenten ba administrerende direktør Nils Skutle 
om å legge frem regnskapet for Rosenborg Ballklub 
2006.
Skutle gikk først gjennom regnskapet for Rosenborg 
Ballklub. Han redegjorde først for resultatregnskapet 
for Rosenborg Ballklub. Driftsinntektene gikk ned fra 
2005 pga. Champions League, mens sponsorinntek-
ter har økt. TV-inntektene er kraftig opp fra 2005 på 
grunn av den nye mediaavtalen.

På spørsmål fra salen fortalte Skutle at merchandise 
i 2005 lå under salgsinntekter, mens i 2006 har dette 
sortert under Rosenborg Arena.

Regnskapet for Rosenborg Ballklub for 2006 viser et 
underskudd på ca 7.8 mill., mot et overskudd på ca. 
1,7 millioner kroner i 2005.

Deretter gikk Skutle gjennom balansen for klubben, 
som viste at sum eiendeler var på ca. 229 millioner 
kroner, sammenlignet med ca. 255 mill. i 2005.

Egenkapitalen var pr. årsskiftet på ca. 196 millioner 
kroner.

En sammenligning med budsjettet viste at inntek-
tene var høyere enn budsjettert, både innen spiller-
salg, sponsorinntekter og media. Skutle poengterte 
at det har blitt spart opp midler over 10 år, og at 
Rosenborg regnet med at nedturen som kom i 2005 
måtte komme. Men satsningen som ble gjort i foran 
2006-sesongen ga resultater, selv om det humpet en 
del på starten av året, mens det var mye stang inn 
på slutten av sesongen.

Skutle gikk deretter over til gjennomgang av kon-
sernregnskapet. Resultatet for 2006 ble på ca. -11,7 
mill. kroner, mens 2005 ga et overskudd på ca. 1,3 
mill. kr.

Summen av eiendeler var ved utgangen av 2006 
redusert med ca. 31 millioner kroner det siste året, 
ned til 499 millioner kroner.

Egenkapitalen for konsernet var ved utgangen av 
2006 på ca. 273 millioner kroner.

Rosenborg Arena fikk et underskudd på grunn av 
A-ha-konserten som gikk break-even, mens det var 
forventet et overskudd på ca. 2,5 mill. kr. Skutle be-
merket at de fleste store stadioner i Europa har mye 
aktivitet utenom kamp, og dette blir viktig framover 
også for Rosenborg Ballklub.

Skutle kommenterte at det har versert større tall 
i pressen for underskuddet i Rosenborg. Det kor-
rekte resultatet er  ca. -7.8 mill. kr. I regnskapet for 
2006 er det med flere ekstraordinære poster, som 
f.eks. moms-saken, CL-inntekter fra 05/06. Dette 
var periodefremmede kostnader, og hvis disse ble 
hensyntatt ble det regnskapstekniske underskuddet 
på ca. -15 mill. kr.

Deretter forklarte Skutle hvorfor egenkapitalen har 
blitt redusert i forhold til for 6-7 år siden. Likviditet 
gir handlekraft, og Rosenborg har gjort en rekke 
viktige investeringer de siste årene. Blant disse kan 
nevnes: Utvikling av Lerkendal Idrettspark, kjøp av 
aksjer i Stadionselskapet, kjøp av tomten på Lerk-
endal, kjøp av storskjermer, utbygging av klubbhus, 
ny treningsbane, leiligheter, inventar, utvikling av 
VIP-arealer, testlab, driftsutstyr stadion, fysisk ad-
gangskontroll og IT-infrastruktur. Rosenborg eier nå 
85 mål tomt. I tillegg har Rosenborg ca. 20 mill.kr. 
plassert i eiendom. Alle disse investeringene er totalt 
på mer enn 150 mill. kr.

Revisor Harald Lydersen fra Deloitte leste opp 
revisjonsberetning for 2006, som var uten forbehold 
og presiseringer. Konklusjonen var at regnskapet 
anbefales godkjent.

Formann i Kontrollkomiteen Terje Lium, la frem 
kontrollkomiteens beretning for 2006, som anbefalte 
årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2006.

Skutle åpnet deretter for spørsmål til regnskapet.

Curt Christiansen stilte et spørsmål til revisor 
om økningen av honoraret med 100%. Lydersen 
forklarte økningen i honoraret bl.a. med at revisor 
også har jobbet mye med momssaken, og at regn-
skapet til Rosenborg Ballklub er komplisert og skal 
følge norske og internasjonale lover.

Robert Skjeldan spurte om årsaken til nedgangen 
i kontantstrømmen. Skutle henviste til at årsmøtet 
gikk inn for en sterk sportslig satsning. Klubben har 
kjøpt nye spillere som Steffen Iversen og Marek 
Sapara. Men Rosenborg har satt i gang salg av en 
del eiendommer for å bedre på dette. Uansett har 
Rosenborg vært i en eksepsjonell situasjon, der man 
ikke har lånefinansiert sine investeringer.

Klaus Berg tok ordet og redegjorde for utviklingen 
av stadionselskapet fra 1995, da den nye Adidas-
tribunen ble bygget, og fram til dagens situasjon. 
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Videre gjorde han rede for at det kan ligge et be-
tydelig framtidig potensiale i de tomteinvesteringer 
som Rosenborg Ballklub har gjort.

Arve Tellefsen ønsket å vite om det skal opprettes 
en ny stilling for Rune Bratseth.

Terje Svendsen repliserte at Bratseth ønsket selv å 
fratre sin stilling, og at det er styret som skal ansette 
ny sportsdirektør. Styret skal også se på strukturen i 
sportslig avdeling. Bratseth har sagt til styret at han 
kan bidra dersom klubben ønsker det.

Curt Christiansen kom med replikk på at det er viktig 
at klubben finner en ny sportsdirektør som har 
tilknytning til Rosenborg.

Dirigenten takket for presentasjonen av regnskapet, 
samt fremleggingen av revisjonsberetning og 
beretningen fra kontrollkomiteen.

Regnskapene ble deretter godkjent uten merknad.

7. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag.

8. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslo en økning av medlemskontigenten fra 
300 kr. i 2006 til 350 kr. For barn og honnør ble det 
foreslått en økning fra 100 kr. til 125 kr.
Dette ble godkjent uten merknad.

9. Vedta klubbens budsjett
Nils Skutle ønsket å gi en bakgrunn for budsjettet 
ved å se på de økonomiske framtidsutsikter for 
norsk og europeisk fotball, og hva dette betyr for 
Rosenborg Ballklub.
I 1999 startet planleggingen av ny stadion, og 
visjonen om ”20.000 fast på laget” ble født. På den 
tiden ga den norske virksomheten 50 mill. i inn-
tekter, mens målet ble satt til 130 mill. kr. i løpet av 
de neste årene. For å oppnå dette, måtte flere med-
arbeidere ansettes og klubbhuset bygges ut.
Etter denne perioden trodde de fleste at vekstkurven 
innenfor fotballen skulle flate ut. Det  skjedde der-
imot ikke, og i stedet har veksten fortsatt.
I 2005 fikk Rosenborg en ”nesestyver” med syvende 
plass. I den nest siste kampen mot Vålerenga på 
Ullevaal Stadion vant Rosenborg 2-0, og sikret plas-
sen i Tippeligaen. På den kampen hadde Kjernen 
laget et banner med slagordet: ”Stolt fortid - Stor 
framtid”. Dette slagordet ble adoptert av klubben, 
og en strategiprosess for å stake ut kursen for ”Stor 

framtid” ble satt i gang. ”Hvileåret” var kanskje for-
nuftig, mente Skutle, da det ga klubben tid til å tenke 
framover.

Det har vært en positiv utvikling i antall tilskuere. I 
fjor ble det satt nok en ny rekord med 19461 til-
skuere i snitt. Den norske virksomheten var i fjor på 
173 mill.kr., men Rosenborg må øke veksten også 
framover. Det blir budsjettert med Tippeligaen og 
kvalik-kamper i 2007.

Den overordnede ambisjonen for RBK er å være 
blant de 30 beste fotballklubbene i Europa og et 
kjent, respektert og verdifullt varemerke. Spørsmålet 
er hva dette vil kreve, når man sammenligner med 
utvikling av fotballen i Europa.

Rosenborg må øke kampdagsinntektene, sørge for 
høyere mediainntekter og ta ut mer av potensialet 
innen merchandising. Vi ser at forskjellen mellom 
Rosenborg og sammenlignbare klubber i Europa 
øker. Tidligere var forholdet 1:10, nå er det ca. 1:15. 
Rosenborg ser for seg en tredobling av inntektene 
de neste fem årene i norsk fotball. Samtidig kommer 
kostnadene på spillerlønningene til å øke.
Det er en klar sammenheng mellom prestasjon og 
inntekter. Tidligere har Rosenborg prestert bedre 
enn det inntektene skulle tilsi. Det betyr at både 
markedsapparatet og det sportslige må utvikles 
videre.

Rosenborg må ligge foran konkurrentene mht. 
ressursutnyttelse og effektivitet på alle plan for å 
oppnå de ønskede resultater over tid. Konkurransen 
i Norge er skjerpet betydelig i forhold til tidligere.

Deretter presenterte Skutle grunnlaget for budsjettet 
i 2007: 
- Et langsiktig ambisjonsnivå, Rosenborg skal være 
blant de 30 beste klubbene i Europa. 
- Fortsatt sportslig satsning, som krever fortsatt høyt 
kostnadsnivå på A-laget. 
- Økt satsning på rekrut-tering og talentutvikling, 
som bl.a. innebærer å etablere lag i Adeccoligaen.

Styret har vurdert redusert sportslig satsning som 
uaktuelt. Dette alternativet ville resultert i salg av 
spillere, og redusert satsning på talentutvikling.

Dette betyr at inntektene må økes innen disse 
feltene: Sponsorinntekter, kampdagsinntekter (Bil-
letter/VIP/Kiosksalg og annen servering), media og 
merchandising.
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Skutle poengterte at alle endringer er smertefulle, 
men endringer må til for å oppnå den utviklingen 
som kreves dersom ambisjonene skal realiseres.
Konklusjonen var at inntektene må opp gjennom 
økte opplevelser. For kampdag betyr det målset-
ninger på sikt som: 25.000 tilskuere på alle kamper, 
5.000 spiser før kamp og 20.000 får langt bedre 
service enn i dag. Fanshopen må bli større, med 
gode åpningstider og stor tilgjengelighet. Innenfor 
TV og nye medier innebærer dette at den sentrale 
mediaavtalen dobles på sikt. Rosenborg skal levere 
innhold mellom kampene i flere mediakanaler. Ny 
medlemsklubb via RBK.no som skal favne RBK-
supportere fra alle kanter av landet.
I tillegg skal sponsorstrukturen fornyes, og satsingen 
på merchandising må forsterkes.
For å nå disse målene, må organisasjonen øke enda 
mer.

Avslutningsvis fortalte Skutle om hvordan billett-
prisene til Rosenborg ligger i forhold til andre klub-
ber. Rosenborg har en snittpris på 144 kr. Dette er 
lavere enn f.eks. Start (203 kr.) og Brann (169 kr.). 
Rosenborg har nå en honnørrabatt på 30%. Det er 
allikevel langt lavere enn sammenlignbare tilbud in-
nenfor kultur og underholdning.

Trond Smistad tok ordet og uttalte at det var meget 
interessant å følge redegjørelsen fra Skutle. Smistad 
lurte på hvordan man kan oppnå økte inntekte på 
basis av befolkningsgrunnlaget i regionen. I tillegg 
spurte han hvorfor RBK kun får 15 mill. fra media-
avtalen.

Skutle repliserte at Rosenborg ønsker å fylle stadion 
med 25.000 tilskuere på sikt. Når det gjelder media-
avtalen, jobber Rosenborg for at de mest attraktive 
klubbene skal ha en økt andel.

Kyrre Rødsjøseter mente at det blir en stor utfordring 
å tredoble inntektene for markedsavdelingen. Han 
hevdet at RBK kun har solgt 3000 drakter, mens 
FCK København har solgt over 20000. Rosenborg 
burde ha kun en hovedsponsor på drakten, og en 
”renere drakt” gir større salg og inntekter. Han viste 
også til en undersøkelse som fortalte at 16% av alle 
menn over 15 år var RBK-supportere, og at dette 
ville bety 600.000 potensielle kunder.
Skutle svarte at Rosenborg er klar over de nevnte 
punktene. Blant  annet planlegger RBK en Fanklubb, 
hvor man håper å nå den målgruppen som Rødsjø-
seter henviste til.

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

10. Engasjere statsautorisert revisor til å 
      revidere klubbens regnskap og fastsette   
      dennes honorar
Styret foreslo Deloitte ved statsautorisert revisor 
Harald J Lydersen som revisor for klubben i 2007. 
Revisorhonoraret for 2006 var satt til kroner 90 000 
(eks mva).
Godkjent uten merknad.

11. Valg
Valgkomitéens formann, Tor Kleveland, la fram 
innstillingen til årsmøtet. Komitéen ble økt fra 3 til 
5 medlemmer på forrige årsmøte. Kleveland for-
talte at det er gjennomført syv formelle møter, og 
komitéen har innkalt og intervjuet mange personer. 
Det har vært mange gode kandidater, og noen må 
nødvendigvis bli skuffet. Kleveland fortalte videre om 
komitéen har hatt et overordnet mål: Å legge fram 
den innstillingen for årsmøtet som komitéen mener 
er den beste.

Styreleder Terje Svendsen var ikke på valg.

Når det gjelder styrets nestleder, ble det foreslått 
Thorbjørn Aass. 

Styremedlem Bjørn Rime var ikke på valg.

Som styremedlem ble det foreslått Thor Robert 
Johanssen.

Som styremedlem ble det foreslått Else Stræte.

Som varamedlemmer ble det foreslått gjenvalg 
på Ingolv Høyland. Som nytt varamedlem ble det 
foreslått Gro Eide.
Kontrollkomitéen:
Leder Terje Lium var ikke på valg.
Medlem Lisbeth Lien var ikke på valg, mens Bjørn 
Øien ble foreslått gjenvalgt som medlem.
Varamedlem Ragnar Haugan var ikke på valg, mens 
Inge Five ble foreslått gjenvalgt som varamedlem.

Inggard Lereim tok ordet og foreslo gjenvalg av 
Ragnhild Meirik som styremedlem. Dirigenten på-
pekte at kandidaten må settes opp mot en 
annen kandidat. Lereim valgte å sette opp Meirik 
som motkandidat til Else Stræte.

Curt Christiansen støttet forslaget på Ragnhild 
Meirik, men som varamedlem på bekostning av Gro 
Eide. Robert Skjeldam støttet forslaget.

Deretter ble det foretatt valg.
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Thorbjørn Aass ble valgt til nestleder for 2 år ved 
akklamasjon.

Thor Robert Johanssen ble valgt til styremedlem 
for 2 år ved akklamasjon.

Som det tredje styremedlemmet forelå det to kan-
didater. Valgkomiteen foreslo Else Stræte. Inggard 
Lereim hadde fremmet forslag på Ragnhild Meirik.

Etter skriftlig avstemming ble Ragnhild Meirik 
valgt for 2 år med 114 stemmer. 
Else Stræte fikk 71 stemmer.

Ingolv Høyland ble gjenvalgt som varamedlem 
for 1 år ved akklamasjon.

Gro Eide ble valgt som varamedlem for 1 år ved 
akklamasjon.
Kontrollkomitéen:

Bjørn Øien ble gjenvalgt for 2 år som medlem i 
kontrollkomitéen ved akklamasjon.

Inge Five ble gjenvalgt for 2 år som medlem i 
kontrollkomitéen ved akklamasjon.

Valgkomitéen:

Forslaget til ny valgkomité besto av Tor Kleveland 
som leder, Arve Tellefsen, Kjell Arntzen, Christian 
Brøndbo og Jørgen Sørli som medlemmer, og 
Trygve Hernæs som varamedlem.

Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.

Dirigenten takket forsamlingen for et godt gjen-
nomført årsmøte. Han overlot ordet deretter til leder, 
Terje Svendsen.

Avslutningsvis takket Svendsen avgående 
styremedlem Else Stræte for godt utført jobb og 
overrekte blomster. Styrelederen syntes det hadde 
vært et livlig og engasjert årsmøte, og mente at klub-
ben går en god og spennende sesong i møte.

Deretter takket lederen for oppmøtet og ønsket alle 
vel hjem.

Håkon Monssen  Knut Moe   Kjell Roel
Sekretær

Årsmøte
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